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Український дім-2: про Давос без шапок,
політики та канабісу
01.03.2019

Тисячі бізнесменів і лідерів — політиків, науковців, бізнесменів — й
дещиця мільярдерів складають список гостей Всесвітнього економічного
форуму (ВЕФ) у Давосі. Основна тема цьогорічного ВЕФ — “Глобалізація
4.0: Формування нової архітектури в епоху четвертої промислової революції”.
Це щорічна можливість для лідерів бізнесу та урядів зібратися разом, щоб
обговорити рішення найгостріших економічних і соціальних проблем світу. Попит на
відвідування Форуму настільки високий, що потрапити на нього надзвичайно складно,
тому деякі люди тут з’являються перший і останній раз. Відбирають учасників Форуму за
одним критерієм: чи впливає кандидат на свою країну.
Україна з новим обличчям. Вже другий рік поспіль поза рамками офіційного
Форуму працює “Український дім у Давосі”. Цьогоріч він переїхав за новою адресою, щоб не
стояти навпроти “Російського дому”. Український прапор прикрасив будинок на одній з
центральних вулиць Форуму Променада. Поточного року наш Дім зібрав понад 5 тис. гостей
та організував 10 панельних дискусій зі спікерами з 10 країн. Журнал БІЗНЕС та платформа
БІЗНЕС 100 мали свої плани на ВЕФ. Готуватися до цієї події ми почали за кілька місяців. Уся
команда згадувала перемоги українського бізнесу, які змінювали країну протягом останніх
п’яти років. Ми поставили собі на мету показати, що за перемогами системи держзакупівель
ProZorro, реформами НАК “Нафтогаз України” та Ощадбанку, бурхливим розвитком ІТіндустрії, агросектора, ринку промислових дронів, за проектами імпакт-інвестування Urban
100 та Urban 500 стоять конкретні бізнесмени. Що один з найамбітніших проектів атомної
генерації в Україні — це також приватна ініціатива. Ми розповіли про Україну для бізнесу
словами бізнесу і через історії бізнесу. Адже переважно картинка, яку бачить світ, не
відповідає реальності. Україну знають як корупційну країну, що загрузла в конфлікті з
Росією, але інформацію про Україну черпають з російських ресурсів. У таких не інвестують...
У спеціальному англомовному виданні ми розповіли про Україну для інвесторів, розкрили її
економічний та культурний потенціал для міжнародних гостей.
Що ми побачили у Давосі. “Український дім у Давосі” відкрив свої двері в понеділок,
21 січня, розпочавши тиждень з панельної дискусії “Провідні активісти: жіночі профілі в
мужності”. І недарма ми розпочали саме з цього, адже однією з гострих тем ВЕФ була
гендерна рівність. До речі, цікаво, що серед членів організаційного комітету “Українського
Дому” було четверо жінок: Алекса Чопівська (виконавчий директор “Українського Дому в
Давосі”), Олена Кошарна (Horizon Capital), Ярослава Джонсон (WNISEF), Ольга Афанасьєва
(UVCA) та Світлана Гриценко (Фонд Віктора Пінчука). Пані Алекса зауважила, що цього року
“Український дім у Давосі” відвідали вдвічі більше людей, ніж торік. Звісно, всі учасники та
гості “Українського дому” хотіли побачити хедлайнерів — Президента України Петра
Порошенка, легенд боксу — братів Кличків, міністра фінансів України — та відвідати
“Український сніданок” Віктора Пінчука. Говорили про глобалізацію та її вплив на розвиток
країн, про соціальну відповідальність загалом та корпоративну відповідальність бізнесу
зокрема. Одним з ключових питань було: “How to make people to share?”. Що змушує
бізнесменів долучатися до соціальних проектів, що робить цю взаємодію ефективною?
Порятунок нашої планети, економіки та соціуму через колаборацію бізнесу та створення
соціально важливих проектів — це спільний знаменник, який об’єднував дискурс Форуму.
“Бізнесмени повинні консолідовуватися та разом створювати сприятливе середовище для
їхнього розвитку. Щоб його створити, необхідно лобіювати інтереси через громадські
організації. Ми співпрацюємо з журналом БІЗНЕС, щоб самим будувати середовище, в якому
нам буде комфортно. Ми самі відповідаємо за це середовище і маємо бути проактивними”,
— пояснив Тарас Кицмей, співвласник та керівник компанії SoftServe та співінвестор
платформи “БІЗНЕС 100”. Загалом, усі глобальні світові теми розглядалися з урахуванням
українського порядку денного. “Світ очікує нову турбулентність. Це звучить з різних країн.
Ми бачимо, що різні причини не дали приїхати керманичам провідних країн. І цим
користується Схід. Китай набирає обертів, пропонує свою адженду, і недарма XXI сторіччя
називають “азіатським”, — розповів Юрій Пивоваров, голова оргкомітету Київського
міжнародного економічного форуму. При цьому він зазначив, що на ВЕФ багато уваги
приділяють новим технологіям та Індустрії 4.0, яка встановлює нові способи мислення, нові
бізнес-моделі. Ще один тренд, про який говорять на цьому Форумі, — те, що у багатьох
країнах політичні рішення не завжди сприяють розвитку бізнесу та економіки. Ці вектори
часто розходяться. Проте лише синхронні дії влади та бізнесу можуть дати поштовх
економічному розвитку всіх країн. І якщо ми вже зачепили політику, то не можна не
згадати, що на “Українському сніданку” Віктора Пінчука виступали аж три кандидати на
пост Президента України: Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко. І як би
не намагалися організатори приховати цю тему, політика й досі домінує над економікою.
“На “Сніданку” було три кандидати у Президенти, включно з чинним. І, звичайно, вони
більше говорили про політику, аніж про економіку. Це сигнал, що 2019 року для усіх
цікавішою буде політика, аніж економіка”, — зауважив Віктор Андрусів, директор
Українського інституту майбутнього. І хоч інвесторів мали б лякати майбутні вибори й
наша політична нестабільність, це не завадило прямо в Давосі підписати угоди про
інвестиції в Україну загальною вартістю $450 млн.
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Свій статус візіонера України як надзвичайно привабливої країни для інвестицій
підтвердила один з співінвесторів БІЗНЕС 100 — Олена Кошарна, співорганізатор
“Українського дому”, засновник і головний виконавчий директор Horizon Capital, провідної
компанії прямого інвестування в Україні: “Ми вже знайшли шість інвестицій, куди входять
IT-галузь, харчова та легка промисловість. Ми зробимо навіть більше інвестицій. Ми
зацікавлені у засновниках, у візіонерах, у тих, хто навіть дивитися на IT: всі чули, що
Amazon викупив Ring”. Нагадаємо: американська компанія Amazon уклала угоду про
купівлю стартапу Ring — розробника “розумних” дверних дзвінків, який нещодавно
залучив $160 млн інвестицій при оцінці, близькій до $1 млрд. До речі, про Ring. Операційний
директор Ring Ukraine Кіра Рудик розповіла нам про сучасний стан IT-індустрії і про те,
куди варто спрямувати інвестиції: “Зараз хороший час для інвестування завдяки новим
тенденціям — це machine learning, блокчейн. В інших країнах не так багато людей у цих
напрямах для найму. В Україні ж ці напрямки потужно розвиваються. Зараз такий час, що
можна “зайти” і досить легко забезпечити швидке зростання”. Кульмінаційним моментом
для платформи БІЗНЕС 100 стала проведена в “Українському домі” панельна дискусія на
тему “Україна: родюче поле для відповідального інвестування?”. Учасники дискусії
обговорили інвестиційно привабливі країни, які поважають закон, про ненайкраще
сприйняття України в міжнародних ЗМІ та про колосальний людський ресурс, яким володіє
Україна. До кінця дискусії залишалося 10 хвилин, коли із зали прозвучало запитання про
низьку мотивованість української молоді, яка тікає за кордон або започатковує власний
бізнес. Слово для відповіді взяв Віктор Іванчик, засновник та генеральний директор
агропромхолдингу “Астарта-Київ” та співінвестор БІЗНЕС 100: “Насамперед робітникам
потрібно платити гідну заробітну плату, яка дозволить реалізувати себе в Україні та не
виїжджати за кордон у пошуках кращого життя. Безумовно, ми давно перейшли на прозору
систему оплати, ніяких “конвертів”, це вже “дрімуча”, але реальність, якої не має бути зараз.
Але цього замало. Потрібно думати про підготовку робітників на ранніх стадіях”. Тому
підходи бізнесменів, які входять до БІЗНЕС 100, полягають в інвестуванні у підготовку
людей, які працюватимуть на тих робочих місцях, які створюють компанії. За словами пана
Іванчика, важливою є допомога університетам України зі створення дієвої системи й бази з
підготовки високоосвічених професіональних кадрів. Однак мало платити студентам
стипендії, треба створити для них інфраструктурні умови, які дозволили б вчитися в
сучасних умовах. “Я і мої колеги йдемо працювати у наглядові ради університетів, як,
наприклад, Тарас Кіцмей та Василь Хмельницький. Ми бачимо свою місію соціальної
відповідальності в тому, щоб принести свої бізнес-підходи в освітні процеси”, — зазначив
Віктор Іванчик. Досвід БІЗНЕС 100 у цьому допомагає. Нещодавно Андрій Ставніцер увійшов
до платформи, а його брат, Єгор Гребенніков, вже давно є членом БІЗНЕС 100. Єгор створив
Impact Hub в Одесі, через який пройшли десятки тисяч молодих людей. Вони інвестують й у
стартапи, й у соціальні проекти, вчаться працювати разом на користь суспільства. “Я
впевнений, що БІЗНЕС 100 може бути хорошим прикладом об’єднання зусиль українців.
Кожен з нас окремо успішний у своєму бізнесі. Звісно, ми конкуруємо, але водночас бачимо
величезний потенціал у співпраці та просуванні України на зовнішніх ринках”, — пояснив
пан Гребенніков. Підсумувала дискусію Олена Кошарна, яка зауважила, що Віктор Іванчик
має чудову репутацію за кордоном: “Уоррен Баффет казав, що потрібні 20 років, щоб
створити репутацію, і п’ять хвилин, щоб її зруйнувати. Ми вже маємо понад 50 учасників
БІЗНЕС 100, в кожного з яких є свої бізнес-інтереси. І що вони роблять? Лобіюють ці
інтереси у політиці? Ні, вони мають інший концепт. Платформа БІЗНЕС 100 — це проект,
насамперед, про людей, які цінують свою репутацію, він створений для лідерів, які
піклуються про визначення нового набору цінностей”.
За лаштунками ВЕФ. “Український дім” — лише одна з тисяч локацій, де
відбувалися комунікації бізнесменів впродовж роботи ВЕФ. Окрім публічної активності
учасники платформи БІЗНЕС 100 провели десятки закритих зустрічей та перемовин у
двосторонньому форматі, а також кілька спільних обговорень за зачиненими дверима у
форматі Chatham house. До нас приєднуються нові учасники, яких “драйвить” майбутнє,
бізнес, розвиток, безпека. Говорили про майбутнє, про роль бізнесу та творців-лідерів у
ньому, про їхню відповідальність та про проекти, які об’єднують та створюють нову
Україну. У нас багато планів. У цих планах є Давос-2020 — правильне місце, де повинен
звучати голос українського бізнесу.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
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 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР. ЗАСІДАННЯ & РІШЕННЯ КМУ

Прем'єр закликає об’єднатися навколо ідеї зміцнення
економікита розвитку держави
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Відбулося пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
12.03.2019



Відбулося засідання Верховної Ради України (відео). докладніше
13.03.2019



Відбулося засідання Верховної Ради України (відео). докладніше
14.03.2019



Відбулося засідання Верховної Ради України (відео). докладніше
15.03.2019





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

 КЕРІВНИЦТВО ВРУ

Проголошення Незалежності Карпатської України –
це знаменний символ
15.03.2019

На початку пленарного засідання у п’ятницю, 15 березня 2019
року, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначив, що
сьогодні відзначається «віховий день історії українського
державотворення».

А.ПАРУБІЙ

«Вісімдесят років тому Парламент Карпатської України проголосив повну державну
самостійність Карпатської України. Президентом новоствореної держави обрано видатного
українця, Героя України – отця Августина Волошина», - повідомив він. У короткий час
українській владі в Карпатській Україні вдалося заснувати свої власні збройні сили –
Карпатську Січ, яким одразу довелося стати зі зброєю у руках на захист незалежності.
«Головним командантом Карпатської Січі став Дмитро Климпуш – дідусь нашого віцепрем’єр-міністра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Це – символічний зв’язок поколінь українців!»
- підкреслив він і додав, що українські збройні сили першими в Європі встали на смертний
бій з нацистськими союзниками. Голова Верховної Ради запросив оглянути в кулуарах
Верховної Ради виставку «Срібна земля», підготовлену Фундацією ім. Олега Ольжича до 80ліття створення держави Карпатська Україна. «Проголошення Незалежності Карпатської
України – це знаменний символ і одна з міцних опор, на яку спирається фундамент сучасної
української державності. Ми не дозволимо втратити нашу державність! Ми переможемо!
Слава Україні!» - проголосив Голова Верховної Ради України Андрій Парубій.
Читати повністю >>>
Читайте також: 80-річчя з дня
проголошення Карпатської України >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
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Іван Мазепа став справжнім символом українського
спротиву Росії – Президент у Батурині
13.03.2019

Під час заходів, присвячених 350-річчю з дня започаткування
гетьманської резиденції у місті Батурин, Президент Петро
Порошенко привітав чернігівчан з цією знаменною подією та нагадав
про роль і місце в історії України славетного гетьмана Івана Мазепи.

П.ПОРОШЕНКО

За його словами, три з половиною століття тому Батурин став столицею
Гетьманщини, у статусі якої перебував до 1708 року. Кінець 17 – початок 18 століття був
часом розквіту Гетьманщини, яку прагнули упокорити та знищити Москва та Петербург. З
Батурином пов’язані такі постаті керівників козацької держави, як Дем’ян Многогрішний,
Іван Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Кирило Розумовський, які залишили в історії
України кожен свій слід. Глава держави наголосив, що саме у Батурині Іван Мазепа творив
державу Україну: «Це мала бути прекрасна європейська держава. Недаремно ж гетьман
стільки зусиль доклав до будівництва храмів, розвитку культури, мистецтва та освіти». «Не
забуваймо: ще коли Петро І лише рубав вікно до Європи, Україна часів Мазепи ходила туди
через двері», - сказав Петро Порошенко. «Від Богдана до Івана не було гетьмана». Цією
приказкою українці ще за життя Мазепи визначали історичний масштаб його постаті. 22
роки міцною рукою він тримав булаву і поклав край сумнозвісній Руїні», - сказав Президент.
«Імперія не шкодувала чорної фарби, аби спотворити його образ. Та це не завадило, а
навпаки допомогло Іванові Мазепі стати справжнім символом українського спротиву Росії,
який донині перебуває в серцях справжнього українця. Мазепинська ідея, як я вже колись
говорив при відкритті пам’ятника гетьману у Полтаві, то жевріла, то палахкотіла протягом
двохсот років. Вона знаходила нових і нових послідовників. Вона надзвичайно вплинула на
творчість Шевченка. Вона сприяла відновленню державності України на початку минулого
століття», - сказав Петро Порошенко. Він зауважив, що слово «мазепинець» понад двісті
років було іменем загальним для всіх, хто ставив собі за мету самостійну Україну, або
просто щиро, і навіть без жодного політичного умислу, любив свій край та рідну мову.
«Лише минулого століття з’явилися такі почесні звання як «петлюрівець» та «бандерівець»,
але усі вони починали з «мазепинця», - додав Президент. «Іван Мазепа був сином свого часу,
живою людиною і державним діячем зі своїми чеснотами й недоліками, прорахунками та
гріхами. Але наголошую, у вирішальний момент, коли треба було обирати між вірністю
чужому монархові чи своїй Вітчизні, між особистим комфортом та ризиком заради
майбутнього країни, його вибір, вибір Івана Мазепи був на користь України», - сказав
Президент та додав, що навіть «вороги визнавали постать і велич духу Мазепи». …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АПУ
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Зміцнення економіки, справедлива соціальна політика,
зростання стандартів життя та подальший розвиток країни мають
об’єднати українців і стати реальним рішенням тих проблем, які з
різних причин стали для нашої держави хронічними. Про це сказав
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу у
В.ГРОЙСМАН
Верховній Раді.
«Я глибоко розумію проблеми людей. Чому все так? Тому що змін в соціальній
політиці не було. В 2014 році ми отримали слабку соціальну політику, слабку економіку і
багато викликів. А зараз в основі нашої політики – зростання доходів громадян, – сказав
Володимир Гройсман. – Я не згоден з тим, що ми п’ять років нічого не робили. 2014-2015 рр.
були катастрофічними для нашої держави. Ми втратили п’яту частину економіки. Що ми
маємо зараз? Почали відновлення, підвищуємо соціальні стандарти – середню і мінімальну
зарплату, ми зробили перерахунок пенсій. Причому перший перерахунок зробили задовго
до виборів - у 2017 році. Минулого року ми почали монетизацію субсидій, створили реєстр
субсидіантів». Глава Уряду навів приклади соціальних програм, в тому числі програми
«Доступні ліки». «Так, у нас є проблеми, які турбують людей. Рішення одне – сильна
економіка, справедлива соціальна політика і розвиток держави. Давайте об’єднуватися
навколо цієї ідеї», – закликав Прем’єр-міністр. Відзначимо, 11 березня в Україні стартував
Тиждень Відкритого Уряду, що відбувається в рамках участі нашої держави в міжнародній
Ініціативі «Партнерство «Відкритий Уряд». Тиждень відкрив Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман, який на своїй сторінці у мережі Фейсбук зазначив, що Уряд працює відкрито з
першого дня і постійно впроваджує механізми прозорості та ефективності роботи Кабінету
Міністрів України. «Ми в активному діалозі з бізнесом, експертним середовищем,
громадськістю та міжнародними партнерами», – підкреслив Володимир Гройсман. У
тематичному відео, підготовленому з нагоди Тижня Відкритого Уряду, Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман, Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко, Державний
секретар Кабінету Міністрів Володимир Бондаренко розповіли про низку ініціатив у сфері
забезпечення відкритого та прозорого урядування (електронні послуги, відкриті дані,
доступні державні реєстри, стажування молоді в органах виконавчої влади та ін.). Протягом
Тижня Відкритого Уряду в Києві та регіонах відбуватимуться публічні заходи (круглі столи,
вебінари, конференції, тренінги та ін.), присвячені питанням налагодження взаємодії між
представниками органів виконавчої влади та громадськості загалом та виконання плану
дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» зокрема. Одним із перших
заходів стане вебінар «Тиждень Відкритого Уряду розпочато: дізнавайся та долучайся»,
який спільно з ІСАР «Єднання» організовує Департамент інформації та комунікацій з
громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, що організаційно супроводжує реалізацію
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

В Україні реалізуються понад 50 інвестпроектів з модернізації
комунальних підприємств на суму понад €3 млрд
12.03.2019

Якісна комунальна послуга - це питання поваги до людини. До
людей, які сплачують податки, які наповнюють місцеві бюджети, які
фінансують місцеві комунальні підприємства, щоб ті працювали
ефективно.

Г.ЗУБКО

І на це працюють ключові закони у сфері ЖКГ та енергоефективності, які були
подані Урядом і прийняті Верховної Радою. На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр –
Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на Форумі
«Від енергоефективності до енергонезалежності», який відбувся за участі Президента
України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, народних
депутатів, представників профільних асоціацій і міжнародних партнерів. «Ці закони дають
можливість не тільки рухатися вперед до енергоефективності та енергонезалежності, а в
першу чергу наближають до європейських стандартів послуг. Крім того, ми зробили кроки
до фінансового оздоровлення комунальних підприємств сфери ЖКГ: дали можливість
реструктуризувати борги, накопичені до 2015 року, монетизували субсидії, дали доступ до
кредитних ресурсів міжнародних організацій. І сьогодні в 41 місті України реалізуються
понад 50 інвестпроектів з модернізації комунальних підприємств на загальну суму понад 3
млрд євро», – підкреслив Геннадій Зубко. Виступаючи на форумі, Президент України Петро
Порошенко наголосив, що житлово-комунальна послуга є базовою і найближчою до
людини і якість цієї послуги – це не лише питання економіки та технологій, це питання
рівня поваги до людини. «Будь-які слова про повагу до людської гідності залишаться
порожніми, якщо в оселі буде зимно, якщо діти мерзнутимуть в класах, якщо
практикуватимуться віялові відключення електроенергії, як це було у 2014 році. І лише
наша тверда і принципова позиція припинила таку практику. Настав час якісно змінити той
життєвий простір, у якому живе українець. І тому сьогодні перед нами стоїть три
стратегічних завдання. Перше – це модернізація існуючої системи тепло- та
водопостачання. Друге – формування інституту відповідального власника житла. І третє –
це створення інструментів, за допомогою яких цей власник може дуже легко і доступно
пройти
шлях
від
власного
енергозаощадження
до
державної
програми
енергоефективності», – зазначив Президент України. За словами Прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана, якщо країна буде інвестувати в енергоефективність, то незабаром
зможемо досягти нової якості послуг, а для людей вони стануть більш доступними. «Тому
потрібно більше інвестувати в енергоефективність, енергонезалежність, перестати
покладатись на нормативні витрати. Закликаю всіх: давайте формувати політику таким
чином, аби стати енергоефективними та незалежними. Так ми досягнемо високих
стандартів життя. Я говорю реальні речі», – заявив Прем’єр-міністр України. Насамкінець
Геннадій Зубко підкреслив, що політичне вікно можливостей у частині уваги до проблем
житлово-комунальної сфери сьогодні відкрите, а українська влада, як ніколи,
консолідована навколо реформи енергоефективності. «Маємо підтримку і політичну волю
перших осіб держави. Окремо я хочу подякувати всім фахівцям-комунальникам, інженерам,
міжнародним партнерам, котрі нам допомагають імплементувати найкращі директиви
Євросоюзу і, найголовніше, допомагають наближати Україну до ЄС через нову якість послуг
в ЖКГ», – зазначив Геннадій Зубко.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Вінницькі аудитори з початку 2019 року відшкодували
втрат на суму понад 12,5 млн грн

Україна є стратегічним партнером ЄС в розширенні
Єдиного цифрового ринку
01.03.2019

В Бухаресті 28 лютого 2019 року Перший віце-прем’єр-міністр Степан
Кубів взяв участь у Третій Міністерській зустрічі з цифрової економіки країн
ЄС та країн Східного партнерства.
У своєму виступі Степан Кубів підкреслив, що цифровізація економіки та суспільства
є стратегічно важливим пріоритетом роботи Уряду, Президента і Верховної Ради України як
складової європейської інтеграції України. “Це дієвий інструмент економічного зростання,
який створює широкі можливості для залучення сучасних передових технологій в усі галузі
економіки і життя. Цифровий ринок дозволить створити успішну торгівлю, кращу безпеку,
залучити більше можливостей для підприємців та кращі умови для життя громадян”, сказав Степан Кубів. Перший віце-прем'єр-міністр також нагадав, що Україна вже є
частиною процесу цифрової трансформації, який включає в себе розвиток новітніх
технологій зв'язку, кібербезпеку, зменшення плати за послуги міжнародного роумінгу з
країнами Східного партнерства та ЄС, розвиток цифрової інфраструктури та електронну
торгівлю. “Ми забезпечили цифровізацію публічних закупівель завдяки “Прозорро”,
сформували розгалужену систему центрів надання адміністративних послуг і готові
глибинно інтегруватися до Євросоюзу у значній кількості сфер: розширенні зовнішньої
торгівлі, гармонізації стандартів з ЄС, масштабному реформуванні систем освіти, охорони
здоров'я та інших”, - пояснив Степан Кубів. Перший віце-прем'єр міністр зазначив, що з
2018 року Україна долучилася до двоетапної оцінки Дорожньої карти інтеграції в Єдиного
цифрового ринку ЄС, яку проводить Єврокомісія.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЕРТ
Кабінет Міністрів схвалив положення про Державну
податкову і Державну митну служби
06.03.2019

Кабінет Міністрів 18 грудня 2018 року ухвалив постанову про
реорганізацію Державної фіскальної служби шляхом поділу на Державну
податкову і Державну митну служби.
Для імплементації цієї постанови на сьогоднішньому засіданні Уряд затвердив з
доопрацюванням положення, що врегулює порядок діяльності обох служб, визначить їх
правовий статус, основні завдання, права і обов’язки працівників, пов’язаних з реалізацією
податкової та митної політики, а також закріпить повноваження голів Державної
податкової та Державної митної служб. «Затвердження положень дозволить створити
умови для повноцінної реалізації новоствореними службами своїх функцій у сфері
податкової та митної політики. Реформа ДФС - це наше завдання перед сумлінним бізнесом.
Поділ створить підґрунтя для демілітаризації податкових органів, покращить якість
сервісів, які надаються платникам податків, підвищить прозорість та підзвітність роботи
податкових та митних органів. При цьому наше завдання провести реформу ДФС непомітно
та безболісно для бізнесу», - сказав заступник Міністра фінансів Сергій Верланов.
Відповідно до положення, Державна податкова служба є центральним органом виконавчої
влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну
політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового
законодавства, а також законодавства з питань єдиного внеску та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на ДПС. Діяльність Державної податкової
служби спрямовується і координується Кабінетом Міністів через Міністра фінансів.
Положення закріплює, що Державна митна служба є центральним органом виконавчої
влади, який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з
правопорушеннями під час застосування митного законодавства. Діяльність Державної
митної служби спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через Міністра
фінансів. Затвердження положень про кожну із Служб є необхідною передумовою
проведення прозорого конкурсу для призначення ефективного та орієнтованого на
реформи керівництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну
Наталія Бойко провела робочу зустріч з головою Німецького
енергетичного агентства (DENA) Андреасом Кульманом
07.03.2019

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України з
питань європейської інтеграції Наталія Бойко привітала представників
DENA та Міністерства економіки та енергетики Німеччини.
Вона підкреслила важливість для енергетичної системи України інтеграційних
процесів у Європейському Союзі та проведення двостороннього українсько-німецького
співробітництва у сфері енергетики, зокрема щодо сприяння розвитку відновлюваних
джерел енергії. Також подякувала за постійну підтримку Федеративної Республіки
Німеччини у посиленні рівня енергетичної безпеки України. Наталія Бойко зазначила, що
Україна підтримує діалог з питань стратегічного розвитку та прагне дотримується курсу на
збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел. Відзначила, що Українська
сторона уважно слідкує за новими тенденціями ЄС, зокрема в питаннях переходу від
третього енергопакету до четвертого «Чиста енергія для всіх європейців». Наталія Бойко
підкреслила, що що в рамках інтеграції до ENTSO-E для України одним із найцікавіших
векторів є інтеграція генерації з відновлювальних джерел енергії в ОЕС України. Тому
надання технічної допомоги на реалізацію проекту щодо інтеграції відновлюваних джерел
енергії в енергосистему (RES Integration for Ukraine) може стати першим прикладом
успішного співробітництва в електроенергетиці. Зокрема, заступник Міністра зазначила,
що 2019 рік – рік значних змін в українській енергетиці. Передусім це впровадження в
Україні визначальних положень Закону «Про ринок електроенергії», здійснення процесу
відокремлення контролю над виробництвом електроенергії та її передачею та завершення
процесу анбандлінгу Укренерго для успішного проходження сертифікації відповідно до
стандартів ENTSO-E задля приєднання в майбутньому до загальноєвропейської
енергосистеми. Окремо зупинилась Наталія Бойко на питанні удосконалення
законодавства до сталого розвитку відновлюваної енергетики. «Сьогодні можемо
констатувати, що це динамічний сектор електроенергетики. І у цьому напрямі ми
досягаємо успіхів шляхом удосконалення законодавства, працюючи над новою аукціонною
моделлю підтримки ВДЕ», - підкреслила заступник Міністра. При цьому відзначила, що
сталий розвиток відновлюваної енергетики можливий лише з урахуванням всіх
економічних і технічних викликів, що стоять перед електроенергетичним комплексом
України. Під час зустрічі виступив Віталій Кушніров, директор Директорату стратегічного
планування та європейської інтеграції та проінформував про роботу над імплементацією
частини нових вимог законодавства ЄС у сфері енергетики та кліматичної політики,
зокрема щодо роботи над інтегрованим Національним планом з енергетики та клімату
України до 2030 року. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерго
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Фахівці Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій
обл. забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і
матеріальних ресурсів, на загальну суму понад 12,5 млн грн.
До правоохоронних органів передано матеріали чотирьох заходів державного
фінансового контролю, за результатами розгляду яких розпочато 8 досудових розслідувань
та вручено 16 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення. Крім того, проведеним державним фінансовим аудитом встановлено
фактів неефективних управлінських рішень, що призвели (можуть призвести) до втрат
фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 28,6 млн грн. За допущені фінансові
порушення 4 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. У 10 випадках
до установ, під час ревізій яких виявлено порушення, застосовані такі заходи впливу, як
попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства, призупинення
бюджетних асигнувань, зупинення операцій із бюджетними коштами та повернення
використаних не за цільовим призначенням суми субвенцій та коштів, наданих
одержувачам бюджетних коштів. За результатами заходів державного фінансового
контролю керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій прийняли
61 управлінське рішення. Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України
надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на
загальну суму більше як 1,3 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій обл.

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 РНБО

Президент призначив полковника Кривоноса
заступником секретаря РНБОУ
12.03.2019

Президент Петро Порошенко підписав Указ про призначення
полковника Сергія Кривоноса заступником Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України та вручив йому службове посвідчення.
«Дуже важлива ваша характеристика – це ваша абсолютна нетерпимість до корупції.
І це моє президентське доручення - нульова толерантність до корупції, щоб ми рішучими
діями захистили армію, захистили оборонний комплекс від будь-яких нападів, або недовіри.
Маємо зміцнити довіру суспільства і міжнародних партнерів до оборонного комплексу», підкреслив Президент під час зустрічі з Сергієм Кривоносом. «Я сьогодні прийняв рішення
підписати Указ про призначення полковника Сергія Григоровича Кривоноса заступником
Секретаря Ради Національної безпеки України. Буквально зараз є величезний суспільний
запит на це призначення», - сказав Президент та згадав активну участь полковника в
створенню Сил спеціальних операцій (ССО). Президент відзначив високий професіоналізм
та морально-людські якості полковника Кривоноса, а також підтримку військового з боку
громадськості і добровольців в його діяльності на посаді заступника командувача ССО.
Читати повністю >>>
За матеріалами АПУ
 СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

Президент звільнив голову Служби
зовнішньої розвідки
14.03.2019

Президент України Петро Порошенко звільнив голову Служби
зовнішньої розвідки України Єгора Божка. Про це йдеться у відповідному
указі Президента України №73/2019, передає УНН.
"Звільнити БОЖКА Єгора Валерійовича з посади Голови Служби зовнішньої розвідки
України", - йдеться у документі. Як повідомляв УНН, у вересні 2017 року Служба зовнішньої
розвідки отримала нового очільника. Ним став Єгор Божок. Після цього, у жовтні Президент
звільнив двох заступників голови СЗР. Першого заступника - Ігоря Разінкова звільнили 17
жовтня, заступника голови зовнішньої розвідки Павла Пашковського - 9 жовтня. 21
листопада Президент звільнив третього топ-посадовця зовнішньої розвідки за півтора
місяці. У листопаді 2017 року Президент Петро Порошенко призначив Андрія Алєксєєнка
першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Розвідувальне співтовариство США продовжить
підтримку воєнної розвідки України
14.03.2019

Розвідувальне співтовариство США продовжить підтримку воєнної
розвідки України. Про це йшлося під час офіційного візиту глави воєнної
розвідки України до столиці США.
Під час переговорів з директором Розвідувального управління Міністерства оборони
США Робертом Ешлі, керівництвом Центрального розвідувального управління та
високопосадовцями розвідувального співтовариства Сполучених Штатів Америки генералполковник Василь Бурба акцентував увагу на агресивних та провокативних діях Росії на
окупованих територіях України та в Азово-Чорноморському регіоні. У ході зустрічі
начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України обговорив з
американськими колегами беззаперечні докази подальших намірів РФ дестабілізувати
ситуацію в Україні, країнах Європи та інших регіонах світу. За результатами візиту було
досягнуто низку домовленостей про співпрацю та допомогу американської сторони у
підвищенні спроможностей Головного управління розвідки Міністерства оборони України
протидіяти збройній агресії РФ.
Читати повністю >>>
За матеріалами ГУР МОУ

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

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

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 НАБУ

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Програма НАТО з розбудови доброчесності є
потужним інструментом реформ

Підсумки лютого 2019 р.: 314 обвинувачених та
149 підозрюваних у топ-корупції
07.03.2019

Станом на 28 лютого у роботі детективів 692 кримінальних
провадження, під час розслідування яких повідомлено про підозру у
вчиненні злочину 149 особам. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Ще стосовно 314 осіб розслідування завершені та обвинувальні акти скеровано до
судових інстанцій. Впродовж лютого детективи Національного бюро під процесуальним
керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про
підозру: трьом особам (включно з колишнім гендиректором ДП «Українська студія
телевізійних фільмів «Укртелефільм») у завданні 68,72 млн грн збитків держпідприємству;
депутату Київської міської ради, екс-секретарю земельної комісії у заволодінні шістьма
земельними ділянками та незаконному збагаченні на 19,5 млн грн. Але через рішення
Конституційного Суду про визнання статті 368-2 («Незаконне збагачення») такою, що не
відповідає Конституції України, провадження в цій частині буде закрите. Поновити
розслідування за вже викритими фактами незаконного збагачення (в разі повернення
відповідної статті до ККУ) буде неможливим, адже закон не має зворотної сили. Тому
набуте майно за замовчуванням вважатиметься законним, безвідносно до джерел його
походження. Кількість розслідуваних кримінальних проваджень, в яких складено та
скеровано до суду обвинувальний акт або клопотання про звільнення від кримінальної
відповідальності, зросла до 189. У лютому до суду скеровано низку резонансних справ,
серед яких: стосовно народного депутата України Олександра Онищенка - організатора
«газової схеми» й фінансової директорки підконтрольних народному депутату
підприємств. Оскільки обвинувачені перебувають поза межами України, їх судитимуть
заочно; стосовно двох осіб, задіяних у заволодінні 6,4 млн євро ДП «НАЕК «Енергоатом»;
стосовно міністра інфраструктури України, якому інкримінується незаконне збагачення та
декларування недостовірної інформації. Після рішення КС міністр буде обвинувачуватися
лише у декларуванні недостовірної інформації. Максимальне покарання відповідно до цієї
статті — штраф або позбавлення волі лише на два роки (санкція статті 368-2 передбачала
максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на десять років); cтосовно експосадовця СБУ, який вимагав $50 тис. неправомірної вигоди від приватного підприємця;
стосовно екс-начальниці управління капітального будівництва однієї з ОДА в Західному
регіоні, причетної до розкрадання 2 млн грн, виділених на облаштування бліндажів в зоні
ООС; стосовно начальника Служби у справах дітей та сім’ї Київської ОДА, обвинуваченого у
розкраданні коштів, виділених для внутрішньо переміщених осіб; стосовно колишнього
арбітражного керуючого ПАТ «Одеська ТЕЦ», обвинуваченого у розтраті розтрати 28 млн
грн. за фактом розтрати державних коштів, виділених для реконструкції самоплинного та
напірного колекторів водовідведення у м. Золотоноша (Черкаська обл.). …
Читати повністю >>>
За матеріалами НАБУ
 ДБРУ

ДБР та Моніторингова місія ООН з прав людини
обговорили напрямки співпраці
14.03.2019

В четвер, 14 березня відбулася робоча зустріч Директора Державного
бюро розслідувань Романа Труби з делегацією Моніторингової місії ООН з
прав людини на чолі з Фіоною Фрейзер.
Сторони обговорили пріоритетні напрямки співпраці між Моніторинговою місією
ООН з прав людини та Державним бюро розслідувань. Зокрема, мова йшла про необхідність
проведення навчань для працівників ДБР за участю експертів Місії. Такі навчання,
насамперед, будуть спрямовані на практичні аспекти застосування Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод та Конвенції проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання. «Одним із
пріоритетів для ДБР є розслідування кримінальних проваджень щодо фактів катувань та
жорстокого поводження з боку працівників правоохоронних органів. Саме в цьому
напрямку успішні практичні кейси експертів Місії допоможуть нашим слідчим
застосовувати міжнародний досвід захисту прав людини в Україні», − відзначив Роман
Труба. Учасники зустрічі також подякували одне одному за відкритість та домовились про
подальшу співпрацю між Державним бюро розслідувань з моніторинговою місією ООН з
прав людини. Відзначимо, Консультативна місія ЄС з реформування сектору цивільної
безпеки України організувала триденні навчання для слідчих та керівників слідства
центрального апарату Державного бюро розслідувань. Група міжнародних експертів
провела консультативні сесії з чотирьох тем: міжнародне поліцейське співробітництво;
розшук та збір електронних доказів; розслідування незначних корупційних злочинів;
захист свідків. Під час сесій слідчим ДБР розповіли про принципи роботи Інтерполу та
Європолу, а також порядок співпраці України з цими організаціями. Міжнародні експерти
поділились зі слідчими ДБР власним досвідом у розслідуванні кіберзлочинів, розповіли про
найбільш поширену категорію таких злочинів та способи боротьби із сучасними методами
виведення через мережу Інтернет незаконно отриманих коштів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДБР
СУДОВА СИСТЕМА

Антикорупційний суд запрацює
вже в цьому році
06.03.2019

Президент на засіданні Ради національної безпеки і оборони
повідомив, що Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців
до Антикорупційного суду, і він в цьому році точно запрацює.
«Кілька годин тому Вища кваліфікаційна комісія суддів, як я і обіцяв, що ми до
виборів завершимо проведення конкурсу, оголосила 39 переможців серед кандидатів до
Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Серед 39 переможців - 22 судді, 13 адвокатів та четверо науковців», - зазначив Глава
держави. Президент наголосив, що це був безпрецедентний за відкритістю і прозорістю
відбір, і конкурс, у якому Громадська рада міжнародних експертів заветувала 42 кандидата,
тобто майже 40% із ста тринадцяти претендентів, які перед цим успішно склали
тестування, на якому також був певний відсів. «Як і обіцяв, Антикорупційний суд точно
запрацює вже поточного року, він зосередиться на розгляді найбільш вагомих
антикорупційних справ, які підпадають під юрисдикцію НАБУ. Його створення – свідчення
твердої нашої політичної волі на боротьбу з корупцією», - підкреслив Петро Порошенко. Він
нагадав, що процес створення Антикорупційного суду отримав дуже потужну і широку
підтримку міжнародних партнерів України. Президент зазначив, що зловживання, в тому
числі в оборонно-промисловій сфері, стануть предметом розгляду саме цього суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із заступником
Помічника Генерального секретаря НАТО з операцій Джонатаном Перішем.
Під час перемовин сторони обговорили стан та перспективи подальшої реалізації в
Україні Програми НАТО з розбудови цілісності, запровадження доброчесності та зниження
корупційних ризиків в оборонних та безпекових інституціях (Building Integrity Initiative, BI)
та поглиблення співпраці за низкою напрямів. Зокрема, Іванна Климпуш-Цинцадзе
наголосила на зростанні динаміки реалізації Програми BI в Україні у цьому році та
проведенні чергового циклу Самооцінки структур сектору безпеки і оборони на предмет
виявлення корупційних ризиків. «Пріоритетним завданням у контексті реалізації Програми
ВІ на 2019 рік стане завершення у травні-червні другого етапу третьої Самооцінки
національних структур сектору безпеки й оборони. За підсумками цього заходу ми очікуємо
звіт від НАТО, який буде обговорений під час Комісії «Україна – НАТО», – зазначила вона.
Віце-прем’єр-міністр підкреслила, що Україна розглядає участь у Програмі BI як потужний
інструмент надання нам допомоги з розвитку спроможностей зі зміцнення доброчесності,
прозорості, підзвітності і запобіганню корупції в оборонному і безпековому секторах.
Водночас, за її словами, Україна чітко розуміє, що нам необхідно скоригувати нашу участь у
цій Програмі, акцентуючи увагу, зокрема, на сприянні інституційним змінам, формулюванні
політик і подальшому вдосконаленні фахової спроможності кадрів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами КМУ
Україну обрали головою Робочої програми зі
статистики публічних закупівель СОТ
12.03.2019

В рамках засідання Комітету Угоди з державних закупівель СОТ
Україну вперше в історії її членства в СОТ обрали головуючою Робочої
програми зі збору та звітності статистичних даних.
Це стало можливим завдяки значним досягненням України у цій сфері за останні
роки. Попереднім головуючим цієї Програми були США. Як відомо, у 2016 році Україна
приєдналася до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі (Government
Procurement Agreement, GPA). В результаті українські компанії отримали право брати участь
у державних закупівлях 47 країн-учасниць угоди GPA, серед яких: країни ЄС, Японія, США,
Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг і Канада. Загальний об’єм ринку держзакупівель СОТ
оцінюється в $1,7 трлн щорічно. Українська делегація висловила вдячність за надану довіру
та озвучила головні напрями роботи на найближчу перспективу. Так, серед них: розробка
та використання уніфікованої методології збору та звітування щодо даних державних
закупівель країн-членів Угоди з державних закупівель, подальше поширення використання
стандарту відкритих даних в сфері публічних закупівель Організації міжнародного
економічного співробітництва (англ. Open Contracting Data Standard, OCDS). Україна має
чітку позицію щодо доцільності використання стандарту OCDS країнами-членами Угоди, що
значно підвищить прозорість та відкритість інформації про державні закупівлі в світі.
Використання цього стандарту дозволяє публікувати доступні для читання дані,
об'єднувати та порівнювати їх із власною інформацією, а також створювати інструменти
для аналізу та обміну даними щодо стану публічних закупівель в окремих країнах та світі в
цілому. В рамках засідання Комітету Україна підтвердила свою готовність ділитись
власним досвідом в застосуванні стандарту OCDS ...
Читати повністю >>>
За матеріалами МЕРТ
Ситуація із правами людини в Україні –
погляд і рекомендації ООН
13.03.2019

Управління Верховного комісара ООН з прав людини в Україні
(УВКПЛ) звертає увагу на низку порушень, що мають місце в різних
царинах громадянського простору держави напередодні виборів.
У документі, опублікованому 12 березня, детально викладений погляд на розвиток
подій, які вплинули на ситуацію зі свободою думки, мирних зібрань, віросповідання або
переконань та політичних прав в Україні. «Активний збройний конфлікт, окупація АР Крим
та м. Севастополь, безкарність та відсутність правосуддя погіршують ситуацію з правами
людини в Україні», мовиться у доповіді. Доповідь УВКПЛ охоплює на 34 сторінках період
між 16 листопада 2018 р. та 15 лютого 2019 р. За цей час Місія спостереження за правами
людини ООН зафіксувала 315 порушень прав людини. Відповідальність за них у 126
випадках поклала на уряд України (далі - Уряд), у 154 – на збройні угруповання «ДНР» та
«ЛНР», а у 35 випадках на підпорядковану Росії владу анексованого Криму. Кількість жертв
за за цей період склала – 202 людини. Представляючи доповідь у Києві, голова Місії ООН з
прав людини Фіона Фрейзер повідомила, що за цей час Управління задокументувало 164
порушення засадничих свобод, із яких у 34-х інцидентах правопорушники пов’язані з
праворадикальними групами або належать до них. За словами правозахисниці, безкарність
нападів на професіоналів ЗМІ, активістів громадянського суспільства, адвокатів та політичних опонентів послаблює демократичні інституції України та посилює нетерпимість,
дискримінацію та насильство. «Охорона громадянського простору і захист прав людей на
свободу думки та вираження поглядів, свободу засобів масової інформації, свободу мирних
зібрань і об’єднання є ключем до забезпечення мирного та всеосяжного характеру наступних президентських і парламентських виборів в Україні», – сказано у доповіді. У доповіді
лунає заклик: «Засудити всі акти насильства і невідкладно, неупереджено та ефективно
розслідувати всі жорстокі напади на співробітників засобів масової інформації, громадянських і політичних активістів, правозахисників, політичні партії та адвокатів. Під час початкової кваліфікації правопорушень і розслідування цих нападів повинні враховува-тися
мотиви правопорушників та інші обтяжуючі обставини». Спостерігачі ООН поклали відповідальність за порушення прав людини, пов'язані із збройним протистоянням на сході на
обидві сторони. У доповіді проаналізували прямий вплив збройного конфлікту на більш ніж
п’ять мільйонів людей, включно з тими, хто проживає в ізольованих селах уздовж лінії
зіткнення і понад 1,3 млн внутрішньо переміщених осіб. Артилерійські обстріли і вогонь зі
стрілецької зброї та легких озброєнь призвели до поранення десяти цивільних осіб – що є
одним із найменших показників за весь період конфлікту. Серед них дев’ять поранень були
зафіксовані на території, яка контролюється озброєними групами, і можуть бути
спричинені діями Уряду. ...
Читати повністю >>>
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Україна та Австрія розглядають «зелені»
проекти для співпраці
У Брюсселі завершилося ІІІ засідання Промислового
діалогу Україна-ЄС
13.03.2019

У Брюсселі 13 березня завершилося Третє засідання Діалогу
високого рівня Україна-ЄС з горизонтальних питань та окремих секторів
промисловості. Про це повідомляє портал КМУ.
Захід відбувся під співголовуванням Першого віце-прем’єра – Міністра економічного
розвитку і торгівлі України Степана Кубіва та Генерального директора Єврокомісії з питань
внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та МСП Тімо Песонена. У своєму
виступі Степан Кубів підкреслив важливість Діалогу для ефективної комунікації та обміну
досвідом між Україною та ЄС щодо шляхів модернізації та реструктуризації української
промисловості, поліпшення рамкових умов для співпраці наших промислових підприємств,
зокрема МСП. “Президент України Петро Порошенко визначив індустріалізацію серед
ключових векторів розвитку України, щоб продовжити розпочату трансформацію
української економіки з сировинно-орієнтованої на високотехнологічну інноваційну
індустріальну модель. За три роки ми уже провели 18 засідань робочих груп за напрямками
співпраці у цивільній авіації та космічних досліджень, підтримки МСП та реформи системи
державних закупівель, усунення технічних бар’єрів тощо. Ми докладаємо максимум зусиль,
щоб стати частиною великої промислової родини ЄС”, - підкреслив Степан Кубів. Перший
віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України підкреслив, що
Уряд продовжує докорінні реформи в Україні, які забезпечили зростання економічних
показників та позицій України у рейтингу легкості ведення бізнесу. “Реальний ВВП України
зростає уже три роки поспіль – у 2018 його ріст склав 3,2%. Промислове виробництво
прискорило зростання до 1,6% порівняно з 0,4% у 2017 році. Вже зараз в Україні працюють
підприємства, що спеціалізуються на виготовленні електроніки і електропроводки для
автомобілів для експорту в країни ЄС. 75% електричних джгутів для автомобілів всієї
Європи виготовляють в Україні. Кабельні мережі постачаються на заводи 11 країн ЄС, де
комплектують моделі світових брендів”, - зазначив Степан Кубів. Степан Кубів також
підкреслив важливість завершення необхідних процедур для укладення Угоди про оцінку
відповідності та прийнятність промислових товарів. “Завдяки активній взаємодії в рамках
Діалогу ми впритул наблизилися до укладання Угоди АСАА, яка є одним з пріоритетних
напрямів економічного блоку Угоди про асоціацію з ЄС та суттєво спрощує вихід
українських товарів на ринки ЄС”, - наголосив Степан Кубів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами КМУ
Результати Дев‘ятого засідання Парламентського Комітету
Асоціації між Україною та ЄС
15.03.2019

Відбулося Дев‘яте засідання Парламентського Комітету Асоціації між
Україною та ЄС (ПКА) під спільним головуванням Марії Іонової та Даріуша
Росаті за участю народних депутатів України та представників ЄС.
Від української частини у роботі ПКА взяли участь народні депутати: Оксана
Юринець, Олена Сотник, Ігор Алексєєв, Олександр Бригинець та Андрій Лопушанський. Від
Європейського Парламенту взяли участь: Ребекка Хармс, Анна Марія Коразза Більдт, Петрас
Ауштрявічус, Міхал Боні, Міхаель Галер, Марк Демесмакер та інші. Заступник співголови
ПКА Марія Іонова у своїй вступній промові подякувала європейським колегам за
продуктивну співпрацю, яка системно тривала протягом усієї каденції, а також за особливу
увагу до виїзних засідань ПКА на сході України, у Дніпрі, Львові, Івано-Франківську та інших
містах. Головуюча наголосила на тому, що Україна зробила свій стратегічний вибір і крок за
кроком прямує до стратегічної мети - повноправного членства у Європейському Союзі.
Співголова ПКА Даріуш Росаті наголосив на важливості резолюцій, прийнятих у стінах
Європейського Парламенту на підтримку України, у яких засуджується агресія з боку РФ.
Він також окреслив здобутки в рамках імплементації Угоди про асоціацію, а також висловив
сподівання на продовження позитивної динаміки, незважаючи на проведення виборів як в
Україні, так і в Євросоюзі. Також депутати-члени Комітету обговорили ряд важливих
питань, зокрема стан реалізації ключових реформ, перспективи подальших відносин між ЄС
та Україною, питання співпраці в економічній та енергетичній сферах, а також процес
децентралізації. Окрему увагу було приділено боротьбі з корупцією, наслідкам незаконної
анексії Криму Російською Федерацією, ситуації в Азовському морі та свідомій блокаді
країною-агресором Керченської протоки. Було наголошено на важливості тиску на Росію з
метою звільнення українських військовополонених, захоплених 25 листопада 2018. За
результатами спільної роботи було ухвалено Заключну заяву та рекомендації.
Читати повністю >>>
За матеріалами ВРУ

06.03.2019

Партнерство України та Австрії у «чистій» енергетиці, а також
можливості для спільних інвестиційних проектів, обговорили учасники
австрійсько-українського дня з відновлюваної енергетики в Києві.
«За останні 4 роки в українські «зелені» проекти інвестовано понад 1,7 млрд євро. Це
говорить міжнародним партнерам про привабливість ринку та перспективи інвестування»,
- повідомив радник Голови Держенергоефективності Костянтин Гура. Закликаючи
представників австрійського бізнесу вкладати кошти у «зелені» проекти в Україні, К. Гура
звернув особливу увагу на важливість для громад проектів із генерації енергії з біомаси,
біогазу, сміття. «За даними Євростату, Австрія знаходиться у ТОП-5 країн-лідерів ЄС за
часткою «зеленої» енергії у кінцевому енергоспоживанні. Вона становить більше 32%.
Більше того, лише уявіть: в Австрії понад 72% електроенергії виробляється саме з
відновлюваних джерел. Тому Україна, яка має і ресурси, і сприятливі стимули для
інвесторів, зацікавлена переймати досвід Австрії у регулюванні цієї сфери та реалізовувати
нові проекти за участю австрійських технологій та інвестицій», - повідомив К. Гура. Раніше
«Термінал» писав, Голова Держенергоефективності Сергій Савчук із генеральним
менеджером компанії «Beijing TUS-Clean Energy Co., Ltd.» Енді Лю розглянули розвиток
українського ринку відновлюваної енергетики та перспективи для реалізації спільних із
китайським бізнесом проектів у цій сфері.
Читати повністю >>>
За матеріалами oilreview.kiev.ua
Інвестори вже не сумніваються у великому потенціалі України –
бельгійський бізнесмен
07.03.2019

Закордонні інвестори вже не мають сумнівів у перспективах співпраці
та величезного економічного потенціалу України. Про це заявив почесний
консул України у бельгійській провінції Лімбург.
«Закордонні інвестори вже більше не ставлять собі запитання: чому Україна? Велика
кількість інвесторів і бізнесменів починають розуміти економічну потужність України.
Україна має величезний потенціал у Європі та у світі. Держава посилює свій потенціал,
економічно інтегруючись з Євросоюзом», - переконаний почесний консул України у
бельгійській провінції Лімбург, керівник і засновник Інвестиційно-торговельного офісу
України у Бельгії (Ukraine Invest&Trade Office in Belgium) Кріс Бекерс. Він нагадав, що
загальний обсяг двосторонньої торгівлі України і ЄС оцінюється у 40 млрд євро та щороку
має тенденції зростання на близько 27%. «Це означає, що Україна спроможна
переорієнтуватися на західні країни», - переконаний почесний консул України у Бельгії.
Також, відзначає керівник Інвестиційно-торговельного офісу України у Бельгії, позитивним
чинником для залучення закордонних інвестицій державі сприяє наявність спільних
кордонів з країнами ЄС, а також висококваліфіковані фахівці і продуктивна робоча сила.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Відбувся круглий стіл «Ukraine Forum», присвячений
подіям в та навколо України
13.03.2019

У приміщенні Федеральних зборів Швейцарії відбувся круглий стіл
«Ukraine Forum», присвячений подіям в та навколо України. Про це
повідомляє Посольство України в Швейцарії
Серед учасників дискусії - член парламенту Швейцарії Кріста Марквальдер, Посол
України в Швейцарії Артем Рибченко, Едвард Лукас (Центр аналізу європейської політики,
CEPA), Андрей Лужницький (Українське Товариство Швейцарії), Наталія Попович
(Український кризовий медіа-центр), Артем Шевальов (Європейський банк Реконструкція
та розвитку, ЄБРР) та головний редактор журналу «Новое Время» Віталій Сич. У форумі
взяли участь представники швейцарської громадськості, ЗМІ та української громади
Швейцарії. Дискусія присвячена стану реформ, а також важливим суспільним і політичним
подіям в Україні, таким як майбутні президентські та парламентські вибори. Окремо було
наголошено, що великі успіхи, яких досягла Україна у ході реформування протягом 5 років,
відбуваються на тлі російської агресії і окупації Криму. Були порушені питання міграційних,
соціальних та гуманітарних процесів, необхідності інтеграції Донбасу, а також підтримки
нашої країни з боку міжнародних партнерів та, зокрема, Швейцарії. Посол України Артем
Рибченко подякував всім учасникам форуму за інтерес до політичного та суспільного
розвитку нашої держави, а також закликав привертати увагу громадськості до позитивних
змін в Україні та необхідності нагадувати про триваючу агресію Росії проти України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Швейцарії
 СХІДНА ЄВРОПА

 ПІВНІЧНА ЄВРОПА

Посол України в Угорщині зустрілася
з угорськими бізнесменами

Посол України в Данії Михайло Видойник відвідав найбільшу
асоціацією туристичних агентств і туроператорів Данії
13.03.2019

Посол України в Данії зустрівся з директором Асоціації данських
туристичних агентств та туроператорів Ларсом Тікієром, щоб обговорити
співпрацю у сфері туризму між Україною та Данією.
Під час зустрічі Посол України зазначив, що Україна має великий туристичний
потенціал, який може зацікавити данських туристів. Сприятимуть розвитку туристичних
зв’язків двох країн також регулярні рейси на напрямку Київ-Копенгаген-Київ та
Копенгаген-Львів компаній «Міжнародні українські авіакомпанії» та «WIZZ air». Сторони
обговорили питання поглиблення співробітництва у туристичній галузі та спільні проекти.
Асоціація данських туристичних агентств і туроператорів (Danmarks Rejsebureau Forening)
була заснована в 1938 р. і представляє туристичні агентства, агентства IATA, туроператорів,
туристичних агентів, більш ніж 100 членів, які забезпечують близько 70% загального обігу
в туристичній галузі Данії.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Данії

01.03.2019

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов
Непоп 1 березня 2019 року зустрілася з угорськими бізнесменами «Ділового
клубу Східної Європи».
У ході зустрічі Л.Непоп поінформувала присутніх про економічну ситуацію в Україні,
основні позитивні економічні тенденції за результатами 2018 року та водночас негативні
економічні наслідки військової агресії РФ проти України. Окремо було поінформовано про
втрати морської галузі України через агресію Росії та блокування руху суден через
Керченську протоку, а також про деталі військового нападу РФ на українські кораблі
поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року, коли РФ обстріляла і захопила
українські кораблі та 24 моряків. До угорських бізнесменів було доведено інформацію про
здійснення реформ в Україні, зокрема в сферах енергетики, інфраструктури, медицини,
приватизації, пенсійній та судовій, фіскальній політиці, дерегуляції, заходи щодо протидії
корупції, а також інші кроки щодо створення сприятливого інвестиційного та бізнесклімату в Україні. В контексті обговорення енергетичної тематики увага була привернута
до політичних і безпекових загроз від будівництва Північного потоку -2 та необхідності
запобігання реалізації цього проекту. Окремо Посол зупинилася на питаннях сучасного
стану та перспектив розвитку двосторонніх українсько-угорських торговельноекономічних та інвестиційних відносин, можливості та основних напрямків їх поглиблення.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Угорщині
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 АЗІЯ
 ПІВДЕННА АЗІЯ

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Індійський бізнес активно інвестує в
Україну - посол Індії

Посол України в Лівані І.Осташ мав зустріч з
Прем‘єр-Міністром Лівану С. Харірі
04.03.2019

Посол України в Лівані І.Осташ 1 березня 2019 року мав зустріч з
Прем‘єр-Міністром Лівану С. Харірі. Про це повідомляє Посольство України в
Ліванській Республіці.
Під час бесіди відбулося обговорення широкого спектру двосторонніх відносин,
передовсім в економічній сфері. Нагадаємо, з метою поглиблення економічних взаємин між
двома країнами 11-12 квітня 2018р. у Києві проведено українсько-ліванський бізнес-форум.
З боку Лівану у заході взяли участь представники близько 30-ти провідних компаній. В
рамках бізнес-форуму підписано меморандуми про взаєморозуміння між ТПП м.Київ і ТПП
Бейруту та Гірського Лівану та між Одеською ТПП і ТПП Тріполі та Північного Лівану.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Лівані
Секретар РНБО України провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним
Послом Турецької Республіки в Україні
05.03.2019

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр
Турчинов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької
Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.
Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію, що склалася в Причорноморському
басейні внаслідок агресії РФ. «Окупація Криму змінила паритет сил у Причорноморському
басейні», - сказав Секретар РНБО України, наголосивши, що російська агресивна політика в
регіоні триває, про що свідчать намагання РФ блокувати українські порти в Азовському
морі та захоплення наших кораблів у Керченській протоці. Співрозмовники також
приділили
увагу
питанню
поглиблення
військово-технічного
двостороннього
співробітництва. Секретар РНБО України підкреслив, що у наших держав багато
перспективних напрямків співпраці у військово-технічній сфері, зокрема, і в питаннях, які
мають стратегічне значення для оборони обох країн. Своєю чергою, Надзвичайний і
Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере наголосив, що
Туреччина «не визнає незаконну окупацію Криму, та занепокоєна ситуацією, що склалася у
Чорному морі». За його словами, Туреччина розглядає співпрацю з Україною в обороннопромисловому комплексі не лише у контексті торговельних відносин. «Ми бачимо
потужний потенціал у створенні та розвитку спільних проектів і підприємств», - заявив він.
«Ми вважаємо, що сильна самодостатня Україна може бути найкращим партнером для
Туреччини на північному узбережжі Чорного моря, і готові вас підтримувати на цьому
шляху», - наголосив Ягмур Ахмет Гюльдере.
Читати повністю >>>
За матеріалами РНБО
Зустріч із Віце-прем’єр-міністром, Міністром
закордонних справ Кувейту
12.03.2019

З нагоди завершення дипломатичної місії Посла України в Кувейт
Володимира Толкача відбулася його зустріч із Віце-прем’єр-міністром,
Міністром закордонних справ Держави Кувейт шейхом С.Х.Ас-Сабахом.
Під час зустрічі кувейтський високопосадовець висловив вдячність В.Толкачу за
вагомий внесок у розбудову українсько-кувейтського співробітництва та побажав йому
успіхів на майбутніх посадах. Нагадаємо, в лютому 2018 р. в м.Ель-Кувейт відбувся 3-й
раунд політичних консультацій між зовнішньо-політичними відомствами України та
Кувейту на рівні заступників Міністрів закордонних справ. Міністр закордонних справ
України П.А.Клімкін взяв участь у міністерському засіданні Світової коаліції у боротьбі з
ІДІЛ, яке проходило в Кувейті 13 лютого 2018 р. Ключовою подією з точки зору
відновлення після 15-річної перерви українсько-кувейтського політичного діалогу на
найвищому рівні став державний візит Президента України П.О.Порошенка до Кувейту 1819 березня 2018 року. В ході візиту були проведені зустрічі Президента з Еміром, Премєрміністром, Головою Національної Асамблеї, Міністром оборони та Міністром закордонних
справ Кувейту, підписано 3 двосторонні документи та домовлено про спрощення візового
режиму між Україною та Кувейтом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Державі Кувейт
Посол України в Ізраїлі обговорив питання працевлаштування
українців на ринку праці Ізраїлю
15.03.2019

Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко провів зустріч з
Директором Департаменту Євразії МЗС Ізраїлю Я.Лівне й Директором
департаменту двосторонніх угод МВС Ізраїлю Ш.Рейзін-Сессон.
У ході зустрічі наголошено, що легальний спосіб працевлаштування українських
громадян на ринку праці в Державі Ізраїль відбувається відповідно до угоди між Урядом
Держави Ізраїль та Кабінетом Міністрів України про тимчасове працевлаштування
українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль. Цією угодою
передбачено унормоване працевлаштування українських працівників у певних галузях
економіки Ізраїлю, зокрема, у будівництві, на умовах надання щорічної квоти і соціальних
гарантій відповідно до ізраїльського законодавства. Відповідно до угоди українські фахівці,
в першу чергу, будівельних спеціальностей із підтвердженою кваліфікацією мають змогу
працевлаштуватися в будівельних компаніях Ізраїлю й отримувати гарантовану зарплату,
медичну страховку й мати належні умови праці, що дасть можливість підвищити рівень
соціального та економічного захисту громадян України. Нагадаємо, в січні ц.р, після понад
п’яти років переговорів, Україна та Ізраїль підписали угоду про вільну торгівлю товарами.
На відміну від поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, яка стосується
товарів, послуг, захисту прав інтелектуальної власності тощо і передбачає гармонізацію
українського законодавства до норм ЄС, угоду з Ізраїлем можна назвати класичною: її
головним компонентом є домовленості про зниження або скасування ввізних мит. Ізраїль є
важливим, хоча й не домінуючим торговельним партнером України. Протягом останнього
десятиріччя товарообіг з Ізраїлем складає близько одного відсотка загального товарообігу
України, причому експорт завжди перевищував імпорт. За попередніми даними ДФС, у 2018
році товарообіг між Україною та Ізраїлем становив 761 млн доларів, зокрема експорт – 580
млн доларів США або 1,2% загального експорту товарів. Більше того, якщо рахувати ЄС як
єдиного партнера, Ізраїль потраплятиме в десятку найважливіших напрямків українського
експорту. В структурі експорту домінують зерно (40% загального експорту у 2018 році) та
чорні метали (36%). Імпорт значно більш диверсифікований і включає різноманітну хімічну
продукцію (37%), паливо мінеральне, різні машини та обладнання, фармацевтику тощо.
Хоча середні діючі ввізні мита України та Ізраїлю порівнювані, в тарифному розкладі
Ізраїлю – близько 25% незв’язаних ввізних мит, тобто мит, на які не поширюється
зобов’язання встановлення верхньої межі митної ставки в рамках СОТ. Це робить його
ввізні мита менш передбачуваними, а торговельний режим – потенційно менш відкритим.
До того ж Ізраїль має досить мало угод про вільну торгівлю. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Державі Ізраїль
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Зараз індійський бізнес активно інвестує кошти в розвиток
фармацевтичної галузі України. Всі провідні міжнародні фармацевтичні
компанії вже присутні на українському ринку.
Їх співпраця з українськими фармацевтами розвивається, успішно реалізується ряд
проектів. На території України були створені склади і мережі розповсюдження, а також нові
робочі місця. Про це в інтерв'ю для DT.UA заявив Посол Індії в Україні Партха Сатпатхі.
Також, за його словами, Індія є дуже потужним світовим гравцем на ринку виробництва
автомобілів і мотоциклів. "І за цим напрямом ми також плідно співпрацюємо із Україною.
Такі великі гравці, як "Тата" та "Баджадж" присутні у вашій державі та продають тут свою
продукцію, — зазначив посол. — Звісно, зростання нашої економіки потребує від нас
нарощування енергетичного потенціалу, у тому числі розвитку відновлюваної енергетики,
зокрема сонячної та вітрової. І тут теж є поле для співпраці наших країн, адже для України
енергетична безпека є одним із ключових пріоритетів. Наразі в Індії дуже стрімко
розвивається саме відновлювана енергетика, вже досягнуто потужності у понад 75 ГВт, що
становить більш як 20% від загальної встановленої потужності. Наше обладнання є
високоякісним, і, безумовно, ми готові співпрацювати з Україною, розвиваючи "зелену"
енергетику і тут. Кілька індійських компаній уже планують виходити на ваш ринок і
найближчим часом інвестувати у розвиток цього сектору до 250 мільйонів доларів США". За
словами дипломата, важливий і сектор сільського господарства, причому не тільки
виробництва сільгосппродукції, але і добрив, сільськогосподарського обладнання, техніки і
засобів переробки продукції. "У цьому секторі в України вже є індійські інвестиції, вони
успішні, тому індійські компанії розглядають можливості збільшення цих інвестицій у вашу
економіку, — повідомив пан Сатпатхи. — Зрозуміло, що всі ці процеси можна прискорити.
Індійські інвестори не чекають виняткових умов роботи, але для них, як і для будь-яких
інвесторів, важливими є інвестиційний клімат у державі, верховенство права, політична
стабільність, сталий розвиток економіки та залучення регіонів України у процеси
міжнародної співпраці". Детальніше про українсько-індійські взаємовідносини читайте у
статті Юлії Самаєвої "Посол Індії Партха Сатпатхі: "Ми відкриті до співробітництва. Звісно,
на паритетних умовах"" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану]

Секретар РНБО України провів зустріч з Надзвичайним і
Повноважним Послом Японії в Україні
04.04.2019

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр
Турчинов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в
Україні Такаші Кураі, повідомляє сайт відомства.
Під час зустрічі співрозмовники обговорили ситуацію на сході України у контексті
гібридної агресії РФ. О. Турчинов наголосив на важливості збереження санкційного тиску
на РФ та координації протидії російській агресії на міжнародному рівні. Крім того,
співрозмовники обговорили питання поглиблення співробітництва між Україною та
Японією в безпековій галузі. Сторони приділили увагу питанню реформування
вітчизняного оборонно-промислового комплексу та можливості поглиблення й
інтенсифікації двосторонньої співпраці в цій сфері. О. Турчинов зазначив, що наша країна
високо цінує допомогу, яку надає Японія в реформуванні системи безпеки і оборони
України. Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Такаші Кураі, своєю чергою,
підтвердив незмінну позицію Японії щодо того, що «його країна не визнає незаконну
анексію Криму і підтримує суверенітет та територіальну цілісність України». …
Читати повністю >>>
За матеріалами РНБО
Посол України проводить зустріч із Заступником
Міністра закордонних справ КНР
15.03.2019

Посол України в КНР Олег Дьомін зустрівся у МЗС КНР із Заступником
Міністра закордонних справ КНР Чжан Ханьхуеєм з метою обговорення
актуальних питань українсько-китайських відносин.
У ході зустрічі сторони обмінялися думками з тематики підготовки до участі
делегації України у Другому діалозі високого рівня Форуму «Один пояс, один шлях»,
проведення Четвертого засідання двосторонньої міжурядової комісії із співпраці, шляхів
подальшого взаємного розширення асортименту експортно-імпортної продукції,
перспектив укладання низки двосторонніх міжурядових угод тощо. Посол О.Дьомін
представив останню внутрішньополітичну ситуацію в Україні, пов’язану з триваючою
кампанією виборів Президента країни. Сторони висловили обопільне задоволення
нинішнім станом та майбутніми напрямками розвитку стратегічного партнерства та
практичної взаємодії України й КНР. Нагадаємо, Президент Петро Порошенко та заступник
голови Китайської Народної Республіки Ван Цішань домовилися продовжувати розвиток
двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між країнами. Зустріч
відбулася в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє прес-служба
глави держави. “Сторони домовились продовжувати розвиток двосторонньої торговельноекономічної та інвестиційної співпраці. Цьому має сприяти проведення у 2019 році
чергового засідання Українсько-китайської Міжурядової комісії зі співробітництва”, ідеться в повідомленні. Крім того, співрозмовники обговорили участь України у реалізації
ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях». Зазначається, що Президент України також
відзначив традиційно дружній характер відносин між Україною та Китаєм, які базуються на
принципах взаємної поваги до суверенітету і територіальної цілісності двох країн.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в КНР та в Монголії (за сумісництвом)
 АФРИКА

У Національній Асамблеї Нігерії буде створена депутатська група з
міжпарламентських зв’язків з Україною
05.03.2019

Посол України в Нігерії Валерій Александрук 5 березня 2019 р.
провів зустріч з групою депутатів новообраної Національної Асамблеї
Нігерії. Про це повідомляє Посольство України в Нігерії.
У ході зустрічі обговорені стан та перспективи розвитку українсько-нігерійського
співробітництва, а також питання налагодження співпраці між парламентами двох країн.
Значну увагу було приділено питанню створення депутатської групи з міжпарламентських
зв’язків з Україною в Національній Асамблеї Нігерії та засновано ініціативну групу.
Нагадаємо, 19 лютого ц.р. Посол України в Нігерії провів зустріч з Генеральним директором
Національно агентства з регулювання та контролю продуктів харчування та лікарських
засобів Нігерії М.Х.Адеєє. У ході зустрічі обговорювалися питання виходу українських
компаній на ринок Нігерії, а також сертифікації товарів українських виробників.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Нігерії

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

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

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS

Відбувся робочий візит Посла України в Мексиці
Руслана Спіріна до штату Коліма
Антикорупційні реформи дадуть Україні змогу заробити
мільярди доларів – експерт Chatham House

05.03.2019

На запрошення Губернатора штату Коліма та з метою налагодження
економічного та культурного співробітництва відбувся робочий візит
Посла України в Мексиці Руслана Спіріна до міста Коліма.
В рамках робочого візиту відбулась робоча зустріч з Губернатором штату Хосе
Ігнасіо Перальта Санчесом, під час якої відбувся широкий обмін думками щодо взаємного
пошуку шляхів налагодження українсько-мексиканської співпраці у торговельноекономічній, науково-технічній, туристичній сферах, розвитку двосторонніх відносин на
регіональному рівні. Хосе Ігнасіо Перальта Санчес висловив зацікавленість у налагодженні
відносин на регіональному рівні, зокрема, у встановленні побратимських відносин з
Миколаївською областю. Посол України поінформував губернатора щодо актуальної
ситуації в Україні, яка продовжує протистояти російській агресії. Крім того, в рамках
робочого візиту відбулись робочі зустрічі з Міністром економічного розвитку, Міністром
освіти, Міністром культури, Міністром туризму, з представниками ділових кіл штату, які
були ознайомлені з економічним та технологічним потенціалом нашої держави,
можливостями, що існують в Україні у торговельній та інвестиційній сферах,
перспективами співробітництва з мексиканськими партнерами. Посол провів зустріч з
керівниками вищих навчальних закладів штату, зокрема ректорами Університету Коліми,
Технологічного інституту Коліми, Педагогічного інституту штату, під час якої обговорив
питання можливості налагодження співпраці у галузі науки та освіти, а також провів
конференцію «Політичний та економічний контекст українсько-мексиканських відносин».
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці

 ТИХОАТЛАНТИЧНИЙ РЕГІОН
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Президент провів зустріч із Заступником
Держсекретаря США

06.03.2019

Через недостатній прогрес в антикорупційних реформах бюджет та
економіка України щороку втрачають мільярди доларів. Про це заявив
аналітик Chatham House Джон Лаф.
«Очільник МВС Арсен Аваков заявив, що Україна втрачає через контрабанду $3,9
млрд на рік. Це більше, ніж Україна може втратити в разі припинення транзиту російського
газу. Але те, про що каже Аваков, не було би втрачено, якби реформа мала більший
прогрес», – відзначив Лаф на презентації дослідження про ефективність антикорупційних
реформ в Україні. При цьому найважливішою експерт називає не економічну, а політичну
реформу: «Наразі виборча система дає змогу людям купувати собі місце у списках, а потім
ухвалювати закони, вигідні не суспільству, а їм особисто чи тим, кому вони мають
повертати кошти». Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що корупційна
проблема в Україні зберігається, і це відлякує інвесторів. «Ми сподівалися, що до виборів2019 ситуація поліпшиться. Так, було зроблено багато, але проблема залишилася... Ми
сприяли розбудові системи антикорупційних органів: НАБУ та інших. Але вони уповні так і
не запрацювали. Ми продовжуємо працювати в Україні. Але розуміємо, що далі так Україна
не зможе рухатися до успіху», – відзначила дипломат. Посол США в Україні Марі Йованович
заявила 5 березня, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яким нині є
Назар Холодницький, має бути звільнений. «Тому, хто був спійманий за наданням
консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності по обвинуваченнях у корупції,
не можна довірити вести ці самі справи», – сказала Йованович під час виступу в
Українському кризовому медіа-центрі. У березні 2018 р. НАБУ і ГПУ звинуватили очільника
САП в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на
«жучок» у його робочому кабінеті. 26 липня минулого року Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів оголосила догану, але не звільнила Назара Холодницького з посади
керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Читати повністю >>>

07.03.2019

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Заступником
Державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлом. Про це
повідомляє портал president.gov.ua
Глава держави відзначив суттєве посилення українсько-американського
стратегічного партнерства за останні чотири роки, у тому числі значне поглиблення
співпраці у сфері безпеки і оборони, а також активне зростання обсягів торговельноекономічного співробітництва. Петро Порошенко підкреслив важливу роль допомоги з боку
США для успішної імплементації реформ та зміцнення обороноздатності України, яка
продовжує рухатися курсом європейської та євроатлантичної інтеграції. Було окремо
обговорено подальші спільні кроки з метою протидії агресивним діям Росії у Чорному та
Азовському морях, а також заходи у відповідь на російський збройний напад на українські
кораблі. Відзначено необхідність подальшого посилення тиску на Росію, у тому числі
шляхом санкцій, у відповідь на агресивну політику Кремля, що цілеспрямовано підриває
міжнародну стабільність та безпеку. Крім цього, Президент України та Заступник
Державного секретаря обговорили питання проведення виборів в Україні. Було
підкреслено необхідність недопущення зовнішнього втручання у демократичний виборчий
процес та збереження внутрішньої стабільності в країні. Заступник Державного секретаря
передав вітання від Державного секретаря США Майка Помпео, відзначив «значний
прогрес, якого досягла Україна за останні роки в умовах російської агресії» та запевнив
Президента України в незмінній підтримці України з боку Сполучених Штатів Америки.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

За матеріалами radiosvoboda.org

Керівник Фонду Зайделя в Україні: Зубожіння сіл –
велика проблема для децентралізації
11.03.2019

Німеччина активно допомагає Києву в проведенні децентралізації і
свого часу навіть призначила спеціального представника з питань
децентралізації в Україні. Про це пише dw.com

Як оцінюють німецькі експерти успіхи цієї реформи і що вважають її найбільшою
проблемою, - про це DW розпитала в регіонального керівника Фонду імені Ганса Зайделя в
Україні, Молдові й Румунії Даніеля Зайберлінґа. Він був одним з організаторів форуму,
присвяченому проблемам децентралізації в Україні, який цього тижня відбувся в Брюсселі.




 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ

Канада оголосила масштабний пакет санкцій у
відповідь на керченський інцидент

DW: Пане Зайберлінґ, децентралізацію в Україні і Київ, і Брюссель називають
найуспішнішою з українських реформ, чи так це є насправді?
Даніель Зайберлінґ: Реформа такого масштабу не може втілюватися безперешкодно,
тим більше тоді, коли в Україні відбувається така кількість важливих перетворень
одночасно. Процес децентралізації почався в Україні у 2014-2015 роках, і за час, який
минув відтоді, ми справді відзначаємо істотний успіх. Нам здається, що середні та
малі міста України тут мають надзвичайний потенціал. Ми багато їздимо по регіонах
і зустрічаємо дуже мотивованих мерів, готових співпрацювати з громадянським
суспільством. Тому в цих містечках почувається така динаміка, що аж душа радіє.
Звичайно, інфраструктура цих міст потребує певних фінансових вкладень, але за цей
рівень децентралізації ми не переживаємо, там просто потрібен час.

15.03.2019

Зокрема, уряд Канади прийняв рішення включити до санкційного
списку 114 фізичних та 15 юридичних осіб (перелік - canada.ca/en/globalaffairs/news/2019/03/ukraine-sanctions.html ).
Санкції передбачають замороження активів та заборону для громадян Канади будьякої діяльності із переліченими особами. Вжиті заходи скоординовані із відповідними
крокам США і ЄС і покликані підкреслити продовження трансатлантичної єдності у
відповідь на агресивні дії Росії в Україні та порушення міжнародного права. Оголошений
Канадою перелік значно ширший за аналогічні переліки європейських та американських
партнерів. Це найбільший пакет санкцій канадського уряду з початку збройної агресії Росії
проти України. Серед інших, до переліку потрапили Ігор Сєчін, Аркадій Ротенберг, російські
авіа-виробники «Сухой» та «Туполєв». Загалом, з 2014 р. Оттава запровадила санкції щодо
429 фізичних та юридичних осіб. У своїй заяві з приводу нових санкцій, міністр
закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила що, даний крок прийнятий урядом у
відповідь на російську агресію та захоплення українських суден та моряків у листопаді
2018 р. При цьому санкції також стосуються осіб, причетних до триваючої окупації Криму та
дестабілізації ситуації на сході України. Міністр вкотре наголосила, що Канада закликає
Росію негайно звільнити українських моряків та повернути захоплені судна, а також
дозволити вільний та безперешкодний прохід через Керченську протоку та Азовське море.
Нагадаємо, відбувся спільний брифінг МЗС Канади та Посольства України щодо підготовки
до проведення у Торонто цьогорічної Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.
У ході брифінгу, для глав дипломатичних місій, акредитованих в Канаді, який спільно
проводили Перший заступник міністра закордонних справ Єн Шугарт, Спеціальний
уповноважений Канади з підготовки Конференції Джил Сінклер та Посол України Андрій
Шевченко, повідомлено офіційні дати проведення Конференції у Торонто (2-4 липня 2019
р.), а також основну концепцію та ключові напрями міжнародного заходу.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Канаді
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DW: А за що ж ви переживаєте? У чому проблеми української децентралізації?
Проблеми починаються, коли ти від’їжджаєш трохи далі від міст та містечок з
населенням у 10-15 тисяч жителів, у сільську місцевість. Упродовж останніх 20-30
років там не робилося жодних інвестицій, там немає шкіл, дитячих садків, робочих
місць. Колись там були великі колгоспи чи підприємства, які давали роботу місцевим
жителям. Тепер їх немає, а люди продовжують жити у цих депресивних місцях і
очікувати, що вони також можуть долучитися до реформи децентралізації. Хоча
насправді жодних перспектив вони не мають. Адже дороги, які ведуть у ці села,
розбиті так, що туди не ходить транспорт. Погляньте на сільські бібліотеки та
будинки культури, в які десятиліттями ніхто нічого не вкладав! Це дуже великий
масштаб проблем, якого, наприклад, у нас у Німеччині не було. Зубожіння та занепад
сільської місцевості в Україні - це велика проблема. Знадобиться не один десяток
років, щоб її розв’язати. Це питання поколінь.
DW: Серед областей, які показують найгірші показники в об’єднанні громад,
називають Київську, Одеську та Закарпатську області. Чому, на вашу думку, у деяких
регіонах України децентралізація пробуксовує?
Цьому може бути багато пояснень. Так, наприклад, з одного боку, добре, якщо в
якомусь селищі гарні врожаї чи в якомусь містечку розвинений бізнес, але з іншого
боку, ті, у кого справи йдуть добре, не хочуть і об’єднуватися. Але, я гадаю, і ця
тенденція минеться. Наприклад, свого часу в Баварії у 1971-1980 роках також
відбувалася територіальна реформа, метою якої було створення ефективніших
громад і земельних округів. У ході реформи кількість громад була скорочена з 7000
до 2050. Вона проводилася у два етапи: регіональна реформа з реорганізації
баварських земельних округів і незалежних міст у 1972 році і реформа місцевого
рівня. Другий етап, протягом якого об’єднання громад відбувалося на добровільній
основі, почався з 1972 року і завершився у 1978 році із застосуванням примусових
заходів об’єднання. Бо не можна, щоб через 10-15 відсотків тих, хто не хоче
об’єднуватися, призупинися весь процес децентралізації. В Україні цей процес, як
кажуть в уряді, повинен завершитися до наступних місцевих виборів (мають
відбутися у 2020 році, - Ред). Громади, які не об’єднаються добровільно, будуть
об’єднані адміністративним рішенням. Це виглядає логічно.
DW: Україну найбільше критикують у ЄС за недостатній рівень боротьби з корупцією.
Чи гальмує корупція процес децентралізації?
Корупція - це таке явище, яке присутнє скрізь. Але, якщо чесно, я не можу зараз
вказати кудись конкретно і сказати - там є корупційний процес. Тож я не сказав би,
що для децентралізації корупція становить велику проблему. Я також не бачу, щоб
корупціонери активно працювали проти децентралізації в Україні.
Читати повністю >>>

За матеріалами dw.com
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Хто контролює державні
підприємства
13.03.2019

Які державні активи контролюють соратники Петра Порошенка,
Володимра Гройсмана та Арсена Авакова? БізнесЦензор розбирався, на кого
орієнтуються керівники найбільших державних підприємств.
За часів президентства Віктора Януковича вся система екстракції коштів з
державних підприємств була підпорядкована єдиному центру. Саме на нього працювали
армії "смотрящіх", архітектори "програми" конвертаційних центрів, губернатори, керівники
держорганів та держпідприємств. Всіх їх об'єднувала підпорядкованість так званій Сім'ї
Януковича. Після 2014 року влада втратила монолітність. Сьогодні всі державні гроші
контролюють три владні групи. Лише в декількох державних компаніях керівники
опираються тиску з боку влади завдяки незалежним наглядовим радам. Найбільша владна
група – оточення президента Петра Порошенка. Його колишній партнер по корпорації
"Богдан" Олег Гладковський контролює підприємства "Укроборонпрому" (відсторонений
від займаних посад в кінці лютого). Соратник президента Ігор Кононенко – підприємства
енергетики та транспорту. Нардеп від ПББ Андрій Павелко – машинобудівні підприємства в
Дніпрі. Умовно всі ці прізвища можна об'єднати в групу БПП – Блок Петра Порошенка. Її
впливовість гарантована інституціональними правами голови держави: повноваженнями
призначення членів національних регуляторів, керівників ГПУ, СБУ та Міноборони.
Контролем над судовою гілкою влади.
Друга впливова владна група – оточення прем'єра Володимира Гройсмана. Головним
"смотрящім" від голови Уряду є Максим Мартинюк – колишній в.о. міністра агрополітики,
звільнений на початку лютого. Свою кар'єру він зробив у дозвільних організаціях, в яких
легко вимагати гроші за "вирішення питань" – в Держархбудінспекції та Держгеокадастрі.
Умовно ми назвали цю групу Вінницькі. Її вплив обумовлений повноваженнями голови
Уряду та великою кількістю виконуючих обов'язки керівників держорганів та
держкомпаній. Третю впливову групу на сьогодні очолює міністр внутрішніх справ Арсен
Аваков. До його групи входять міністр екології Остап Семерак, міністр інфраструктури
Володимир Омелян, колишній нардеп Микола Мартиненко та голова оборонного комітету в
парламенті – Сергій Пашинський. Їх інтереси зосереджені в сфері транспорту (в першу
чергу – порти), в енергетиці та видобувній промисловості. Природно об'єднати їх всіх в
умовну групу НФ – "Народний Фронт". Її вплив обумовлений другою за більшістю фракцією
у Верховній раді та повноваженнями керівника МВС. Також частину держпідприємств
контролюють найбільші в країні олігархи – провладний Рінат Ахметов та умовно опальні
Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ та Костянтин Григоришин. Причинами впливу тут є
багаторічний контроль над окремими підприємствами та фінансова потужність. Цікаво що
в деяких особливо важливих підприємствах, таких як "Укрзалізниця", або "Адміністрація
морських портів", вплив поділено між владними групами. Це така собі "наглядова рада
смотрящіх". БізнесЦензор зібрав інформацію про групи впливу на державні підприємства.
Фінансові результати були взяті з сайту Міністерства економічного розвитку та торгівлі.
Держкомпанії ранжовані по показнику "виручка за І півріччя 2018 р.". Ми проаналізували ті
компанії, дохід яких за 2017 р. склав більше одного мільярда гривень. В багатьх випадках,
хоч і не у всіх, орієнтація на владну групу означає контроль над ресурсами підприємства.
Мета такого контролю – концентрація грошей для фінансування передвиборчих кампаній.
В 2017 р. чотири десятки найбільших держпідприємств України отримали понад 560 млрд
грн доходу. Фактично політики паразитують на держпідприємствах, щоб залишитися при
владі, обратися на новий строк і продовжувати заробляти на них. Це замкнене коло
української політичної корупції. Далі ми більш детально розписали кейси стосовно 25
найбільших компаній:
ПАТ "НАК "Нафтогаз України". Це газовий монополіст, до складу якого входить
оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз", оператор магістральних
нафтопроводів "Укртанснафта", найбільший виробник газу "Укргазивдобування".
Крім того, НАКу належить контрольний пакет найбільшої нафтовидобувної компанії
"Укрнафта" та міноритарна частка у єдиному працюючому НПЗ України –
"Укртатнафта". "Нафтогаз" є крупнішим імпортером газу в Україну. Голова правління
Андрій Коболєв в 2014 р. був призначений за квотою Народного фронту, мав хороші
стосунки з Арсенієм Яценюком та Арсеном Аваковим. Але сьогодні орієнтується на
президента Петра Порошенка. Він єдиний з кандидатів у президенти, хто гарантує
збереження посади за Коболєвим після виборів президента.



ДП "Енергоринок". "Енергоринок" – це оператор оптового ринку електроенергії.
Сьогодні компанія є розпорядником системи розрахунків за спожиту в країні
електроенергію. Дохід "Енергоринку" - 146 млрд грн у 2017 році, дорівнює вартості
виробленої в країні електроенергії за рік. Після липня 2019 року, згідно з законом
про ринок електричної енергії, "Енергоринок" має бути розділений на два окремі
підприємства - оператора комерційних розрахунів та компанію, яка буде
"гарантованим покупцем" електроенергії. Компанію очолює Юрій Гнатюк, який
орієнтується на Порошенка. Контроль БПП над підпирємством суто формальний.
Великих грошей, якими міг би розпоряджатись керівник, в ньому немає.



ПАТ "Укрзалізниця". Оператор залізничних перевезень "Укрзалізниця" (УЗ) –
монополіст на ринку надання послуг магістральної тяги і в пасажирських
залізничних перевезень. Компанія забезпечує 80% вантажних та 50% пасажирських
перевезень країни. Очолює монополіста Євген Кравцов. Він орієнтується на Арсена
Авакова. Але через правління, вплив на компанію має і БПП. Так нардепи від БПП
Ярослав і Богдан Дубневичі постачають компанії продукцію по завищених цінах. В
2017 році найбільшим постачальником палива для УЗ була компанія "Трейд
Коммодіті", яка через бізнесмена Андрія Адамовського має зв'язок з впливовим
нардепом від БПП Олександром Грановським.



ДП "НАЕК "Енергоатом". Компанія управляє Хмельницькою, Рівненською,
Запорізькою, Южно-Українською атомними електростанціями. Вони виробляють
близько 55% електроенергії країни. "Енергоатом" за квотою Народного фронту вже
втретє очолює Юрій Недашковський. Підприємство знаходиться під неформальним
наглядом колишнього депутата від НФ Миколи Мартиненка. Наприклад, компанії
Мартиненко постачають для державного "СхідГЗК" уранову руду з Казахстану. Потім
Енергоатом викупає її по завищеих цінах у "СхідГЗК".





















ПАТ "Центренерго". Одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. До
складу "Центренерго" входять три теплові електростанції — Трипільська,
Вуглегірська та Зміївська. Генерацію очолює Олег Коземко, який виконує вказівкки
Ігоря Кононенка. Головним постачальником вугілля для Центренерго є компанія
Віталія Кропачева, яка видобуває вугілля на державній шахті "Краснолиманська" на
правах аренди.
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ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". ДПЗКУ закуповує,
зберігає, переробляє, перевалює та експортує українське зерно. Вона управляє
одними з найбільшими в країні потужностями зі зберігання зерна та є лідером з
експорту зернових. Проблемою ДПЗКУ є невигідний контракт з китайським
Ексімбанком, який був укладений за часів Віктора Януковича. Очолює компанію
Ірина Марченко. ДПЗКУ, через колишнього в.о. міністра агропроду Максима
Мартинюка, знаходиться під контролем оточення прем'єра Володимира Гройсмана.
ВАТ "Харківобленерго". Контроль над енергопостачальною компаніє, яка
забезпечує Харківську область електроенергією, знаходиться у держави. Ще 30%
акцій належить бізнесмену Костянтину Григоришину. Всі обленерго заробляють на
підрядах з відкатами та стягненням плати за підключення. Неформальний контроль
над підприємством, за твердженням джерел БЦ, оточення Порошенка віддало лідеру
депутатської групи "Відродження" Віталію Хомутинніку.
ВАТ "Запоріжжяобленерго". Енергопостачальна компанія "Запоріжжяобленерго"
постачає електроенергію одному з найпотужніших індустріальних районів України –
Запорізькій області. При цьому майже три чверті від загального обсягу
енергоспоживання області припадає на "Запоріжсталь", "Дніпроспецсталь",
"Запорізький завод феросплавів", "Запорізькій державний титаномагнієвий
комбінат", "Запорізький абразивний комбінат", "Український графіт", "Мотор Січ" та
"Завод напівпровідників". 60% компанії належить державі. Міноритарні частки братам Суркісам, Ігорю Коломойському та Костянтину Григоришину. З
"Запоріжжяобленерго"
пов'язаний
скандал
з
переуступкою
боргів
за
електроенергією на користь компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова, якого
пов'язували з братами Суркісами. Національне антикорупційне бюро завело
кримінальне провадження по фактам неправомірної переуступки боргів за спожиту
електроенергію на користь "Енергомережі". Кошти компанії були заарештовані.
Дмитро Крючков оголошений в розшук, в квітні 2018 року затриманий у Німеччині,
але потім звільнений під заставу. Підприємство через наближених людей у Фонді
державного майна контролює Ігор Кононенко.
ДП "Адміністрація морських портів України". АМПУ адмініструє збори у морських
портах країни. ДП належить 280 одиниць флоту та 263 причали протяжністю 40 км.
Завдяки високим портовим зборам АМПУ входить в десятку найприбутковіших
компаній країни. Прибутки компанії перераховуються до державного бюджету.
Водночас, високі портові збори негативно впливають на експортний потенціал
України. АМПУ очолює експат Райвіс Вецкаганс, який балансує між впливами НФ та
БПП. Державні порти знаходяться під контролем олігарха Ріната Ахметова та Арсена
Авакова. Зокрема, Ахметов контролює порт "Южний" та "Маріупольский", а до сфери
Авакова відносять всі інші державні морські порти України.
УДППЗ "Укрпошта". "Укрпошта" – оператор поштового зв'язку України. Налічує
понад 12,8 тис. об’єктів поштового зв’язку: поштамти, поштові відділення, пересувні,
сезонні відділення поштового зв’язку та точки присутності по всій Україні.
Важливою соціальною функцією "Укрпошти" є доставка пенсій та кореспонденції і
посилок в сільську місцевість. Ці функції – збиткові для компанії. Листонош
"Укрпошти" влада у всі часи намагається використати для передвиборчої агітації.
Очолює компанію Ігор Смілянський, який підпорядковується незалежній наглядовій
раді. Керівник балансує між різними впливами.
ПАТ "Укргідроенерго". Ця державна компанія експлуатує всі великі
гідроелектростанції на Дніпрі та Дністрі. В рік вона виробляє 5-7% від загального
виробітку електроенергії в країні. Електроенергія, вироблена ГЕС і ГАЕС
"Укргідроенерго", використовується для регулювання балансів в енергосистемі,
оскільки АЕС не можуть маневрувати потужністю - різко знижувати і збільшувати
обсяг виробництва електроенергії. Багато років компанію очолює Ігор Сирота, який
був призначений на посаду ще міністром енергетики Юрієм Бойко в 2010 році.
Сирота вміє знаходити спільну мову з будь якою владою. Сьогодні він
піпорядковується міністру енергетики Ігорю Насалику, який призначений за квотою
БПП.
ДП "НЕК "Укренерго". Це оператор об'єднаної енергосистеми України. Компанія
здійснює
диспетчеризацію
та
передачу
електроенергії
магістральними
електромережами від генерації до споживачів. Очолює компанію Всеволод
Ковальчук, який підпорядковується незалежній наглядовій раді. Керівник балансує
між різними впливами.
ПАТ "Аграрний фонд". "Аграрний фонд" – державний оператор агроринку.
Компанія закуповує у аграріїв зерно за форвардними (попередніми) контрактами та
перепродає його на ринку. Авансовий платіж за майбутній урожай від "Аграрного
фонду" становить 65% від суми контракту. Залишок оплачується за цінами, які
склалися на ринку на момент поставки зерна. Останні два роки "Аграрний фонд", за
дорученням Уряду, закуповує великі партії добрив у заводів Фірташа та перепродає
їх аграріям в обмін на майбутній урожай. Компанія знаходиться у сфері впливу
прем'єра Гройсмана та олігарха Фірташа.
ПАТ "Одеський припортовий завод". Найбільший виробник мінеральних добрив в
країні. Підприємство належить державі і знаходяться в управлінні Фонду
державного майна. Неформальний контроль над підприємством зберігає Ігор
Кононенко. ОПЗ - монополіст з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.
Завод є кінцевим пунктом міжнародного аміакопроводу "Тольятті - Горлівка Одеса". При Януковичі, завод працював в інтересах олігарха Дмитра Фірташа. Його
компанії продавали заводу газ за завищеними цінами і викуповували добрива за
низькими цінами. Після втечі Януковича, поставляти газ і викуповувати готову
продукцію за відпрацьованою схемою почали компанії з орбіти Петра Порошенка і
колишнього депутата Миколи Мартиненка. Через накопиченні борги за газ на сотні
мільйонів доларів завод перейшов на роботу по давальницькій схемі, але і тут
чиновники знайшли можливість заробити.
ДП "Держвуглепостач". Підприємство було створено в 2016 році замість "Вугілля
України". Це – державний трейдер вугільної продукції. Закуповуэ вугілля державних
шахт та постачає його енергетичним підприємствам та іншим споживачам. Сьогодні
створено нового державного оператора вугільного ринку - "Національну вугільну
компанію" (НВК), яка має замінити ДВП, як той замінив "Вугілля України".Куратором
державного вугіьлного сектору є бізнесмен Віталій Кропачев – людина Ігоря
Кононенка.
ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль". "Бориспіль" – найбільший аеропорт
України, який забезпечує 70% перевезень пасажирів авіаційним транспортом.
Завдяки безвізовому режиму і приходу лоукост-авіакомпаній, "Бориспіль" стабільно
нарощує пасажиропотік. За 10 місяців 2018 аеропорт обслужив 10,6 млн пасажирів.
Для порівняння – за весь минулий рік аеропорт обслужив 10,5 млн пасажирів. В 2017
році "Бориспіль" отримав 4,1 млрд грн доходу. Це рекордний показник в історії
аеропорту. Прибуток до сплати податків становив 2,1 млрд грн. "Бориспіль" –
базовий аеропорт для авіакомпанії "МАУ" Ігоря Коломойського. Керівник аеропорту
Павло Рябікін орієтується на мера столиці Віталія Кличка, але підпорядкований
міністру інфраструктури Володимиру Омеляну з НФ.
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ПАТ "Миколаївобленерго". "Миколаївобленерго" входить в перелік об'єктів, які
будуть виставлені на приватизацію. Міноритарним акціонером компанії є Костянтин
Григоришин, якому належить 13% компанії. Контрольний пакет акцій належаить
державі в особі ФДМУ. Контролює компанію, як і інші державні активи в сфері
енергетики, Ігор Кононенко.



ДП "Украерорух". Підприємство забезпечує аеронавігаційне обслуговування суден у
повітряному просторі України. Зона відповідальності "Украероруху" охоплює площу
в 774,57 тис. кв. км. Підприємство входить у сферу інтересів НФ через колишнього
міністраінфраструктури Максима Бурбака, який пролобіював призначення
нинішного керівника підприємства.



АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". ОГХК включає в себе Іршанський
гірничо-збагачувальний і Вільногірський гірничо-металургійні комбінати, які
займаються видобутком ільменітового та цирконієвого концентрату. Ця сировина
використовується в металургійній та хімічній галузях. ОГХК було створено в 2014
році після того як держава розірвала договори оренди з "Кримським титаном"
Дмитра Фірташа та передала майнові комплекси комбінатів в управління новому
підприємству. З цією компанію пов'язаний скандал, що виник внаслідок продажу
сировини ОГХК через австрійську фірму-посередника Bollwerk, яка має відношення
до колишнього нардепа від НФ Миколи Мартиненка. Не зважаючи на кримінальне
провадження, Мартиненко продовжує зберігати контроль над підприємством.



ПАТ "Хмельницькобленерго". Постачальний електроенергії в Хмельницькій
області. Більше 80% акцій належить державі, а ще 19% - групі VS Energy росіян
Євгена Гінера, Михайла Воєводіна та Олександра Бабакова. Останній, будучи
депутатом Держдуми РФ, голосував за анексію Криму в 2014 році і знаходиться під
українськими санкціями. Як і інші державні обленерго, "Хмельницькобленерго"
знаходиться в сфері інтересів Кононенка.



ДП "Поліграфічний комбінат "Україна". Виробник документів суворої звітності
"Поліграфічний комбінат "Україна" своєму фінансовому успіху завдячує Безвізовому
режиму з ЄС, який мотивував громадян масово замовляти біометричні паспорти.
Комбінат виробляє посвідчення громадянина України, водійські посвідчення,
акцизні марки. Контролює поліграфкомбінат оточення прем'єра Гройсмана.



ДП "Львiввугiлля". Це державне вуглевидобувне підприємство об'єднує сім шахт на
західній Україні. Контролює компанію бізнесмен Андрій Венгрін, який бувз
заведений на західні шахти колишнім міністром енергетики Володимиром
Демчишиним, що раніше працював в інвесткомпанії ICU. ICU обслуговувала бізнес
Петра Порошенка. Видобуте вугілля шахти "Львіввугілля" збагачують на
потужностях "Львівської вугільної компанії" (ЛВК), яка юридично належить
депутату Опоблока Наталії Королевській. Але через арбітражного керуючого
компанію контролює Венгрін. ЛВК є оператором єдиної на заході збагачувальної
фабрики - Червоноградської. Через це Венгрін має вплив на обидва державні
вуглевидобувні підприємства на заході країни: "Львіввугілля" та "Волиньвугілля".



ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Єдине в Україні та крупніше в
Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди. Всі обсяги уранового
концентрату Східний ГЗК за контрактом продає НАЕК "Енргоатом", який відправляє
його на переробку в ядерне паливо для українських АЕС. Частину уранового
концентрату для "Енергоатому" комбінат купував у казахстанської компанії
"Казатомпром" через австрійську компанію Steuermann Investitions und
Handelsgesellschaft GmbH, яку пов'язують з екс-депутатом Миколою Мартиненком.
По цій справі НАБУ та САП підозрюють їх у скоєнні розтрати коштів ДП "СхідГЗК" у
розмірі $17,3 млн. Комбінат знаходиться під наглядом Мартиненка.



ПАТ "Турбоатом". Це один з флагманів важкого машинобудування в Україні і один з
найбільших виробників у світі турбін для електростанцій. Багато років контроль над
держпідприємством зберігає його директор Віктор Суботін. Міноритарний пакет
підприємства (15%) належить бізнесмену Костянтину Григоришину. Ще 5,6%
знаходяться у власності кіпрської Biscone Limited, афілійованої з російським
холдингом "Силові машини" Олексія Мордашова.



© Сергій Головньов, Юрій Віннічук

Читати повністю >>>

Читайте також: Найбільші держкомпанії, їх
керівники, куратори та фінрезультати >>>

За матеріалами biz.censor.net.ua
МАКРОЕКОНОМІКА
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

Україна виплатила купон за
євробондами
04.03.2019

Україна виплатила купон 444,4 млн доларів за випущеними в 2015
році в рамках боргового операції єврооблігаціями. Про це Українським
Новинам повідомив представник Міністерства фінансів.
Загальна сума платежу становила 444,4 млн доларів. В жовтні 2015 р. власники 13 з
14 випусків суверенних і гарантованих державою єврооблігацій на загальну суму 14,36
млрд доларів і 0,6 млрд євро підтримали їх реструктуризацію. Тоді згоди не було отримано
тільки за єврооблігаціями на 3 млрд доларів з погашенням у грудні 2015 року, які були
викуплені Росією. Нові суверенні єврооблігації були випущені 12 листопада 2015 на
загальну суму 11,95 млрд доларів з погашенням у 2019-2027 р. під 7,75% річних, а державні
деривативи - на 2,92 млрд доларів. Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на
рік - 1 березня та 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року. Як повідомляли Українські
Новини, у листопаді минулого року Україна достроково погасила єврооблігації на 725 млн
доларів. У жовтні того ж року Україна розмістила єврооблігації на 2 млрд доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Маркарова обговорила з місією МВФ
реалізацію програми Stand-by

JPMorgan викупив усі $ 350 млн до розміщених
єврооблігацій України
14.03.2019

JPMorgan Chase & Co. безпосередньо позичив українському уряду, який
відчуває брак коштів, близько $350 млн 12 березня, за два тижні до першого
туру президентських виборів.
Як йдеться в матеріалі WSJ, банк, заявлений єдиним організатором довипуску 10річних єврооблігацій України, самостійно викупив їх, що є відходом від стандартної
практики. За словами джерел, угода може принести мільйони доларів прибутку для
JPMorgan, який купив облігації з дисконтом. Як вказує WSJ, в останні тижні українські
урядовці зустрічалися з керівниками фондами облігацій в Майамі і Нью-Йорку, щоб
неофіційно обговорити питання про випуск нових боргових зобов'язань у зв'язку з ростом
попиту на єврооблігації ринків, що розвиваються і їх подорожчанням, проте інвестори
закликали відкласти продаж нових боргів до виборів. У цей ситуації JPMorgan запропонував
Україні довипустити єврооблігації на $ 350 млн з погашенням у 2028 році і продати їх у
приватному порядку банку, сказали виданню люди, знайомі з угодою. За їхніми даними,
банк купив облігації по 98,88% від номіналу, і перепродав їх інвесторам за ринковим курсом
близько 100,50%. Якщо JPMorgan продасть усі облігації за цією ціною, то прибуток від
операції складе приблизно $ 5,7 млн, говориться в матеріалі. Згідно з ним, фірми з Уоллстрит час від часу робили такі угоди через так звані proprietary trading desks до фінансової
кризи 2008 року, але рідко робили це потім, так як нові правила вимагають від них
значного резервування за такими угодами. Як повідомлялося, Мінфін 13 березня заявив
про дорозміщення єврооблігацій з терміном обігу до листопада 2028 року на суму $ 350 млн
зі ставкою купона 9,75% річних. Таким чином, загальний номінальний обсяг випуску зріс до
$ 1,6 млрд. Ціна розміщення в повідомленні не вказувалася. Розрахунок з інвесторами
планується 21 березня 2019 р. За словами глави Мінфіну Оксани Маркарової, розміщення
цінних паперів проходить в рамках плану зовнішніх запозичень на поточний рік.
"Виконання Мінфіном державного бюджету відповідно до складеного плану є важливим
елементом нормальної ритмічної роботи, коли витрати фінансуються тоді, коли
заплановані, а фінансування надходить вчасно. Вчора, при наявності такої можливості,
дорозмістили один з торішніх випусків", - написала вона в соцмережі Facebook 13 березня.
Україна в жовтні минулого року розмістила єврооблігації на $ 2 млрд: випуск 5-річних
єврооблігацій на $ 750 млн і 10-річних - на $ 1,25 млрд. Прибутковість 5-річного траншу
склала 9% річних, 10-річного - 9,75% річних. Початковий орієнтир дорівнював відповідно
близько 9,25% річних і близько 10% річних. Організаторами випуску євробондів України
виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ

В 2018 прямые инвестиции из Украины
составили $6,3 млрд
01.03.2019

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала) в 2018
году в экономику стран мира составил 6 295 млн долларов. Об этом
Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к
предприятиям прямого инвестирования за рубежом по состоянию на 31 декабря 2018 года
составляли 245,7 млн долларов. Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала
и долговых инструментов) в экономику стран мира составил 6 540,7 млн долларов. Как
сообщали Українські Новини, объем прямых инвестиций (акционерного капитала) в
январе-сентябре в экономику стран мира составил 6 306,5 млн долларов.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Київ посів шосте місце у рейтингу ефективності інвестицій
видання Foreign Direct Investment Magazine
06.03.2019

За рентабельністю інвестицій з точки зору ефективності залучених
ресурсів Київ увійшов у десятку європейських міст. Про це повідомив перший
заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Такі дані за результатом рейтингу прибутковості інвестицій склав та оприлюднив
Foreign Direct Investment Magazine, що входить у групу Financial Times. «Для ранжування
оцінювався бюджет, кількість персоналу офісу, що працює над залученням прямих
іноземних інвестицій, та їхній розмір за звітний рік. Дані для моніторингу збирались із
відкритих джерел та аналізувались за допомогою онлайн інструменту відстеження прямих
іноземних інвестицій fDi Intelligence», – зазначив Микола Поворозник. За його словами,
очолило рейтинг місто Вільнюс (Литва), де агентство із залучення інвестицій Go Vilnius
працює з 2006 року. У жовтні 2018 року американський інтернет-гігант Google відкрив у
литовській столиці офіс та заснував дочірню компанію. У лютому 2018 року тут же
датський банк Danske Bank відкрив центр ІТ-послуг, створивши 800 робочих місць. Друге
місце посів Мадрид із більшістю інвестиційних проектів у галузі державно-приватного
партнерства, яке досить активно підтримується іспанським урядом. В агенції з іноземними
інвесторами по 86 проектам наразі працює шість співробітників, що, власне, дозволило
іспанській столиці отримати першість у рейтингу з рентабельності інвестицій у персонал,
випередивши ірландську столицю Дублін, в офісі просування інвестицій якої працює 11
співробітників по 123 проектам. Найбільший із них – відкриття нового центру продажів
EMEA американського програмного гіганта Microsoft із 500 робочими місцями. «Столичне
Комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство», підпорядковане
Департаменту економіки та інвестицій КМДА, у 2017 та 2018 роках залучило 1,1 млрд грн
інвестиційних коштів. Наразі 30 співробітників КІА працюють над впровадженням 58
проектів, серед яких будівництво медичних центрів, дитячих садочків, шкіл та об’єктів
транспортної інфраструктури», – підкреслив Микола Поворозник. Зауважимо, що також у
ТОП-10 рейтингу увійшли адміністративний центр Воєводина (Республіка Сербія),
Ньюкасл-апон-Тайн у Великій Британії, польське місто Познань та місто Пловдів (Болгарія).
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua

06.03.2019

У Києві міністр фінансів України Оксана Маркарова зустрілася з місією
Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє Міністерство фінансів на
сторінці у Twitter, передає УНН.
Сторони обговорили на зустрічі прогрес у реалізації програми співпраці з
Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA). "Міністр
фінансів Оксана Маркарова зустрілася з місією Міжнародного валютного фонду для
обговорення прогресу реалізації програми Stand-by та подальшого впровадження ключових
для України реформ", - йдеться в повідомленні. Як повідомляв УНН, технічна команда у
складі кількох фахівців Міжнародного валютного фонду прибула у Київ 5 березня і пробуде
в столиці до 13 березня поточного року. Місія прибула в Україну, зокрема, для обговорення
передбачених програмою співпраці з Україною реформ. У лютому у МВФ вказали, що
Україна має продовжувати глибокі структурні реформи.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Уряд скасував понад 1200 норм
регуляції бізнесу

НАБУ запобігає спробі компаній-учасниць корупційної схеми
на митниці уникнути відповідальності
13.03.2019

НАБУ увійшло до судового процесу як третя сторона, аби запобігти
спробам понад 20 приватних компаній, задіяних у корупційній схемі на
митниці, уникнути проведення документальних перевірок із боку ДФС.
І, як наслідок, приховати від НАБУ інформацію про свою діяльність. Відповідне
рішення щодо НАБУ Одеський окружний адміністративний суд (далі — ООАС) ухвалив 4
березня 2019 р. Перевірки компаній-імпортерів фіскали ініціювали у січні 2019р. на підставі
матеріалів, переданих НАБУ до Головного управління Державної фіскальної служби в
Одеській області. Ці матеріали детективи НАБУ зібрали під час досудового розслідування за
фактом порушення низкою суб’єктів господарювання митного законодавства, до яких
можуть бути причетні особи, підслідні НАБУ. В межах цього розслідування, розпочатого
НАБУ у жовтні 2017 р., детективи ініціювали накладення арешту на понад 450 млн грн
компаній-учасниць схеми. Згодом, у грудні 2017, кінцевий бенефіціар зазначених компаній
запропонував детективам НАБУ неправомірну вигоду у розмірі $800 тис., аби ті припинили
розслідування та закрили кримінальне провадження, проте його викрили «на гарячому».
Цей факт задокументований та вже розслідуваний — обвинувальний акт стосовно особи,
яка намагалася підкупити детективів НАБУ, скерований до Печерського райсуду Києва у
липні 2018 р. Між тим розслідування корупційних зловживань із залученням компаній,
підконтрольних обвинуваченому, детективи НАБУ продовжили. Результати перевірки цих
суб'єктів господарювання з боку ДФС можуть стати важливими доказами у кримінальному
провадженні, завадити чому намагаються зацікавлені особи, які оскаржують в ООАС
законність наказів про призначення перевірок. Оскільки ці перевірки ініційовані саме
детективами НАБУ, Національне бюро подало до ООАС заяву про вступ до справ як третя
сторона, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. Участь
у цьому судовому процесі — це можливість НАБУ доводити в адміністративному суді
правомірність рішень про проведення документальних перевірок.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАБУ
 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ / ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ

Влітку Міжнародна організація праці розгляне скаргу
про невиплату зарплат в Україні
04.03.2019

У червні 2019 р. під час Генеральної сесії Міжнародної організації
праці у Женеві розглядатимуть скаргу Конфедерації вільних профспілок
України щодо невиплати заробітної плати в Україні.
Про це в ефірі програми Vox populi на телеканалі ZIK заявив голова Конфедерації
вільних профспілок України Михайло Волинець. Михайло Волинець, відповідаючи на
запитання глядачів щодо невиплати заробітної плати гірникам – людям, які забезпечують
енергетичну незалежність країни, наголосив, що невиплата зарплат – великий гріх. «Я, зі
свого боку, як голова Конфедерації вільних профспілок написав подання, яке можна
кваліфікувати як скаргу, до Міжнародної організації праці про невиплату заробітної плати в
Україні. Це питання буде розглядатися цього року, в червні, на Генеральній сесії
Міжнародної організації праці у Женеві, де керівництво нашої держави має звітувати про це
ганебне явище», – повідомив Михайло Волинець. Він зауважив, що ті, хто у 1990-х роках
нечесним шляхом накопичив свої капітали, звикли так жити, тож і нині відповідальність,
зокрема за виплату зарплати, залишається на другому плані. Тому, переконаний він,
боротьба за свої права має посилюватися. «Якщо ви скочуєтеся у повну
безпросвітну бідність, то закладаються підвалини бідності для ваших дітей. Вони, не
отримавши освіти, не отримавши інші можливості для свого розвитку, так само на багато
років будуть відчувати себе аутсайдерами нашого суспільства», – застеріг М.Волинець.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
Рынок труда в Украине: люди массово
увольняются и меняют работу

06.03.2019

Уряд наразі скасував понад 1200 нормативних актів і наказів, які
регулювали бізнес. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман під час засідання уряду.
“У цілому ми або змінили, або скасували понад 1200 документів-регуляцій. Всі ці
1200 документів і наказів міністерств — це була така промислова машина, яка дозволяла
обтяжувати бізнес, створювати умови для хабарництва, придушення бізнесу. Так працював
державний апарат, і робив це системно. Такий підхід ми руйнуємо”, — зазначив прем’єр. За
його словами, наразі контролерам немає що роботи на підприємствах. Якщо ж вони й
приходять із перевіркою, то мають діяти згідно чіткого плану, а не шукати невідповідності
за “застарілими радянськими нормами”. При цьому він додав, що уряд буде і надалі
проводити дерегуляцію з тим, щоб кожен бажаючий зміг легко відкрити і вести власний
бізнес. Нагадаємо, 2017 року уряд переглянув понад 2 тисячі регуляторних актів щодо
діяльності бізнесу, а до 2021 року планує переглянути ще близько 5 тисяч документів.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Восьмий пакет дерегуляції: в Україні скасували
майже 150 застарілих актів
06.03.2019

Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України скасував 149 застарілих нормативних
документів, що дозволить полегшити ведення бізнесу в країні.
Зокрема, уряд скасував обов'язковість ведення книги скарг та пропозицій і спростив
працевлаштування іноземців в Україні. В рамках засідання Кабмін ухвалив рішення про
спрощення процедури отримання довгострокових віз для іноземних громадян для
працевлаштування на території України. Тепер для оформлення віз громадяни іноземних
держав зможуть подавати свої документи в Департамент консульської служби МЗС, не
виїжджаючи за межі України. Очікується, що це рішення збільшить привабливість України
для висококваліфікованих працівників (у тому числі й для незалежних членів наглядових
рад державних компаній). В рамках дерегуляційного засідання Кабмін скасував обмеження
на максимальну надбавку на ціну медичних виробів (включаючи обладнання), які
купуються за кошти державного бюджету. Раніше вона не повинна була перевищувати 10%
від закупівельної ціни. Також Кабмін затвердив дев'ять нових критеріїв для запровадження
ризик-орієнтованих перевірок бізнесу. Серед прийнятих дерегуляційних рішень уряду
також проект закону щодо вдосконалення ліцензування господарської діяльності,
спрямований на усунення бюрократичних перешкод і зменшення контактів бізнесу з
державними органами. "Сьогодні ми проводимо восьмий дерегуляційний Кабмін за три
роки. Як і раніше, сьогодні ми пропонуємо скасувати низку норм, які чинять тиск на бізнес.
Зокрема, ми пропонуємо скасувати 149 застарілих актів 1993-1997 років, які створюють
правові колізії й додаткове навантаження на бізнес", - сказав міністр економічного
розвитку і торгівлі Степан Кубів перед прийняттям рішення. Він відзначив необхідність
удосконалення ліцензійної діяльності, зокрема, усунення бюрократичних перешкод і
зменшення контакту бізнесу з держорганами, що в цілому зменшить витрати українського
бізнесу на 960 млн грн. «Вдумайтеся, майже мільярд гривень», - підкреслив віце-прем'єр. За
словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, уряд у рамках семи попередніх
дерегуляційних засідань змінив або скасував понад 1200 документів регуляції.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua

БІЗНЕС ГРУПИ
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в цілому
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Из 17 млн населения Украины трудоспособного возраста, которое
насчитали на 1 января 2019 года, работали на постоянной основе 7,7 млн
человек. То есть чуть более 45%.
Еще примерно полмиллиона работали по гражданско-трудовым договорам или по
совместительству. При этом приблизительно каждый третий человек из числа работающих
за минувший год поменял место работы или просто уволился, пишет Сегодня. По данным
Укрстата, за минувший 2018 год год уволились или были уволены 2 млн 420 тыс. человек, а
принято на работу – 2 млн 237 тыс. человек. Таким образом, количество официально
работающих людей в Украине сократилось на 183,7 тыс. человек. Такая статистика
публикуется второй год подряд. В минувшем году в первом квартале был еще
зафиксирован прирост кадров – 16,7 тыс. человек, а затем началось сокращение. В целом за
2017 г. количество официально работающих украинцев уменьшилось на 100 тыс. человек.
Подавляющее число уволившихся попадают в статистику «текучесть кадров». Из 2,4 млн
человек таких было 2,1 млн. Остальные попали под сокращение. Если отворить о сферах
занятости, то за прошлый год существенное сокращение произошло в сфере образования –
там стало на 60 тыс. работников меньше. В промышленности численность рабочих
сократилась на 50 тыс. человек, в медицине – почти на 40 тыс. А вот в сельском хозяйстве
сокращение составило всего пару тысяч человек, причем в канун сезона
сельскохозяйственных работ – во II квартале – отрасль пополнилась порядка 60 тысячами
работников (в 2017-м приток кадров был вдвое меньшим). Правда, в IV квартале еще
больше людей уволились. В строительстве число рабочих за минувший год осталось
прежним. А вот в торговле работников стало на 3 тыс. больше. В сфере государственного
управления и обороны прибавилось 1,5 тыс. работников. Что касается регионов, то
рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год
работающих стало на 24,2 тыс. меньше. Практически каждый второй был уволен из-за
сокращения кадров. Однако относительно общего числа работников это немного. Ведь из 8
млн работающих украинцев свыше 1,3 млн работают в Киеве. Т. е. каждый шестой
работающий украинец трудится в столице. Получается, за минувший год столица потеряла
только 1,86% сотрудников. Для сравнения: во многих регионах сокращение постоянных
работников составило 2-3%. На втором месте по сокращению числа работников оказалась
промышленная Днепропетровская область – минус 20 тыс. работников. Из общего числа
занятых жителей области это минус 2%. 11,7 тыс. человек были уволены по сокращению
кадров. Что касается других регионов, значительно уменьшилось число постоянных
работников в Одесской области – на 15 тыс. Во Львовской области таких стало на 13 тыс.
меньше, в Донецкой – на 10 тыс. От общего числа сокращение в этих областях составило
2,2%. Практически не наблюдалось в минувшем году текучки кадров в Житомирской,
Ровенской, Черновицкой областях. Не намного сократилось число работающих в Киевской
области (-2 тыс.), Волынской, Житомирской, Кировоградской и Тернопольской областях (-3
тыс.). А вот в Закарпатской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях стало меньше
на 8 тыс. постоянно занятых жителей….
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
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До списку мільярдерів Forbes увійшли
семеро українців
05.03.2019

Американське видання Forbes у вівторок, 5 березня, оприлюднило
рейтинг мільярдерів у 2019 році. До списку найбагатших людей світу
увійшли семеро українців.
Серед ним перше місце вже традиційно посів власник фінансово-промислової групи
СКМ Рінат Ахметов, статки якого оцінили в шість мільярдів доларів США (272-е місце у
світовому рейтингу). На другій позиції - Костянтин Жеваго, власник гірничорудної компанії
Ferrexpo ($1,5 млрд), а третю розділили між собою голова правління ПАТ "Миронівський
хлібопродукт" Юрій Косюк та засновник інвестиційно-консалтингової групи EastOne Віктор
Пінчук, чиї статки становлять по 1,4 млрд доларів. До списку Forbes з українців увійшли ще
екс-співвласники "Приватбанку" Геннадій Боголюбов ($1,2 млрд) та Ігор Коломойський
($1,1 млрд), а також співвласник Smart Holding Вадим Новинський ($1 млрд). У світовому
рейтингу Forbes перше місце посів засновник онлайн-магазину Amazon Джефф Безос з
родиною ($131 млрд). На другій позиції - один із засновників Microsoft Білл Гейтс ($96,5
млрд), а на третій - голова компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффет ($82,5 млрд). Серед
німців найбагатшими є діти співзасновника мережі супермаркетів Aldi Карла Альбрехта Беате Гайстер (Beate Heister) та Карл Альбрехт-молодший (Karl Albrecht Jr.). Їхні статки
оцінили в $36,1 млрд. На другій позиції - власник мережі супермаркетів Lidl Дітер Шварц
(Dieter Schwarz) - 22,6 мільярда доларів, а на третій - акціонерка автомобільного концерну
BMW Сюзанне Клаттен (Susanne Klatten) - 21 мільярд доларів. За підрахунками Forbes,
загалом у світі зараз налічується 2153 мільярдери, що на 55 менше, ніж рік тому. При цьому
за рік відносно збідніли 994 багатії. Загальні статки усіх мільярдерів оцінили у 8,7
трильйона доларів, що на 400 мільярдів доларів менше, ніж роком раніше.
Читати повністю >>>
За матеріалами dw.com
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ФГВФЛ подал иски к полусотне человек на 40 млрд грн
из-за банкротства пяти банков



і зокрема

Владелец Monobank и завода Порошенко.
Интервью Тигипко за минуту

15.03.2019

ФГВФЛ подал иски к полусотне человек на 40 млрд грн из-за
банкротства пяти банков. Почти половину из этой суммы требуют от эксрегионала Леонида Климова, его жены и зятя за крушение Имэксбанка
Пять банков, полсотни человек и десятки миллиардов убытков. С конца 2018 г.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал крестовый поход против
бывших топ-менеджеров и собственников обанкротившихся банков, подав к ним иски на
астрономическую сумму 40 млрд грн. Самый большой ущерб на 18,9 млрд грн, как считают в
ФГВФЛ, нанесла группа из 20 человек во главе с нардепом Леонидом Климовым
(представитель группы «Партия Відродження», член комитета ВР по вопросам финансовой
политики и банковской деятельности), его женой Татьяной Климовой и зятем, одесским
бизнесменом Александром Крыжановским. «Фондом во время осуществления процедуры
вывода АО «Имэксбанк» с рынка было выявлено, что в результате кредитования группы
компаний по 76 кредитным договорам на значительные суммы без надлежащего
обеспечения, что прямо противоречило интересам банка и его кредиторов, был нанесен
ущерб, общий размер которого составляет минимум 18,98 млрд грн», – говорится в исковом
заявлении ФГВФЛ. О том, как именно группа бывших акционеров и их топ-менеджеров
выводила из печально известного одесского банка деньги, «ОЛИГАРХ» недавно подробно
писал. Второй по величине кейс – 10 млрд грн, которые ФГВФЛ требует от 15 физлиц из-за
банкротства банка «Надра». Дмитрия Фирташа среди них нет, зато есть братья Илья и
Вадим Сегали – экс-совладельцы банка, которые в 2008 году продали свою долю Фирташу,
и бывший директор генерального департамента банковского надзора НБУ Алла Шульга,
работавшая ранее вице-президентом банка «Надра». Компанию им составили экс-члены
правления КБ «Надра» Александр Ивахненко и Елена Логошняк. На третьем месте кейс
стоимостью 8,9 млрд грн – именно в такую сумму ФГВФЛ оценил убытки от банкротства
Брокбизнесбанка. Их Фонд теперь хочет покрыть за счет 35 человек. Среди известных
фамилий среди ответчиков – братья Сергей и Александр Буряки, продавшие в 2013 году
контрольный пакет банка скандальному младоолигарху семьи Януковичей Сергею
Курченко. Но при этом они сохранили у себя порядка 19% акций банка, а Александр Буряк
был членом наблюдательного совета банка вплоть до его крушения. На четвертом месте –
иск ФГВФЛ к дюжине физлиц во главе с экс-владельцем банка «Киевская Русь» Виктором
Братко, чьи действия, как считают в Фонде, привели к убыткам на 1,66 млрд грн. И,
наконец, самый «скромный» иск на на 430 млн грн ФГВФЛ предъявил группе из 18 человек во
главе с Татьяной Тумовс за нанесение убытков ПроФин Банку. Вместе с мужем Рейнисом
Тумовсом она была бенефициаром этого банка, решение о ликвидации которого НБУ
принял в 2015 году. Упомянутые выше братья Сегали, Братко, Тумовс давно находятся за
пределами Украины (Виктор Братко числится в розыске с 2016 года, Рейнис Тумовс – еще с
2015). Последний, по данным Национальной полиции, в конце 2018 года был задержан в
Латвии по запросу украинской стороны. Леонид Климов, у которого сохраняется
депутатская неприкосновенность, Украину пока не покидает и регулярно посещает
украинский парламент. При этом его семья уже оказалась под ударом – ранее, как писали
СМИ, его зятю было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления.
Шансы ФГВФЛ и позиция судов. Судя по всему, упомянутые кейсы – лишь начало
большого пути. В течение 2014-2018 годов Нацбанк вывел с рынка 96 банков. Большинство
были доведены до банкротства умышленно, а их собственники, по данным ФГВФЛ, вывели
из них порядка 200 млрд грн (большая часть – доля Приватбанка). Впрочем, стартовавшие
процессы пока разворачиваются не очень оптимистично для истца. ФГВФЛ проиграл в
конце 2018 года споры в первых инстанциях, а в январе-феврале 2019 года –
апелляционных, правда, не по сути спора. Суды, заворачивающие иски от ФГВФЛ,
придерживаются двух позиций. Первая: в суд должны обращаться временные
администраторы/ликвидаторы банков. «(ФГВФЛ) не имеет права обращаться лично в суд с
иском от имени банка, поскольку соответствующие полномочия органа управления банком
делегированы уполномоченному лицу Фонда», – говорится в большинстве судебных
заключений. Хотя эту позицию все же не стоит считать догмой. В случае с банком
«Киевская Русь» судьи Северного апелляционного хозсуда не согласны с большинством
коллег и поддержали ФГВФЛ (главенствующий судья Геннадий Коробенко): по их мнению,
Фонд делегирует полномочия по взысканию долгов во время внесудебной деятельности,
куда он действительно не может вмешиваться, но в части подачи исков в суд таких
ограничений нет. Проблема номер два, которую предстоит решить в судебной
головоломке: суды выступают против объединения исков. «Коллегия судей соглашается с
выводом местного хозяйственного суда о нарушении правил объединения исковых
требований, установленных ч.1 ст.173 ГПК Украины, а именно, что заявленные к
ответчикам требования возникли по разным основаниям…», – пришли к выводу 27 февраля
в Северо-Западном апелляционном хозсуде (главенствующий судья Марина Мышкина) в
кейсе с Имэксбанком. Аналогичной позиции придерживаются и в Верховном суде Украины,
куда пока что дошло только дело ПроФин Банка” и который 15 февраля отказал ФГВФЛ как
раз из-за объединения в одном иске разных часто не связанных друг с другом ответчиков.
Логичным дальнейшим шагом со стороны ФГВФЛ будет дробление исков на составляющие,
в чем, действительно, может быть логика, что хорошо видно на примере доведения до
банкротства Брокбизнесбанка. Среди 35 соответчиков там проходят как братья Буряки, так
и «фиктивные банкиры» самого Курченко. Например, бывший топ-менеджер Юрий
Виноград (с января по февраль 2014 года занимал должность заместителя директора
департамента инвестиционной деятельности), который в 2018 году признал вину в
участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и в содействии
выведению из банка более 1,4 млрд гривен, и был приговорен к 5 годам лишения свободы
условно. Дробление исков намного удлинит путь ФГВФЛ по компенсации потерь
банковской системы, но снимет самую видимую на сегодняшний день преграду в успешном
доведении их до конца.
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
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Бизнесмен Сергей Тигипко в интервью НВ рассказал о том, как
дорого продавать и дешево покупать активы, а затем заставлять их
С. ТИГИПКО
быстро приносить прибыль. LIGA.net выбрала самое интересное.
О выгодной продаже Swedbank и ТАС-Коммерцбанк: Мы приобретаем
предприятия, которые не особо кому?то интересны, доинвестируем их, запускаем
внутренний двигатель - и они дают хорошую прибыль. Об инвестициях: Если ты не
боишься инвестировать, то больше зарабатываешь. То есть наслаждаться депозитами в
западных банках - это вообще самое тупое дело и самый маленький заработок. На
инвестициях в ту же Украину мы зарабатываем больше, намного. О покупке завода
Днепрометиз: В свое время этот завод зарабатывал около $?6 млн в год. Мы его продали, а
теперь купили в 4,5 раза дешевле… Пока идут расходы, но придет время, и мы опять
выйдем на $5-6 млн прибыли. О Кузне на Рыбальском: Большие площади на Рыбальском
полуострове не задействованы в производственных целях, используются неэффективно.
Вот на этой территории мы и планируем начать в ближайшее время масштабный
строительный проект. Скорее всего, это будет жилой массив - со школами, детскими
садиками, коммерческой недвижимостью. Что же касается участка в 9 га возле
железнодорожного вокзала, то на нем планируем построить большой торгово-офисный
центр. О долговом бизнесе: Мы зарабатываем 5-10% от суммы, за которую их выкупили...
Недавно провели сделку с одним клиентом, у которого долги составляли 1 млрд грн. Мы
помогли ему выкупить их почти за 400 млн. Таким образом, 600 млн "ушло", а мы разово
заработали 10%. Плюс он у нас перекредитовался и обслуживает кредит в нашем банке. О
компании ТАС Агро: Сейчас у нас около 83 000 га. И мы рассматриваем еще две сделки: на
3 000 и 12 000 га. Если договоримся по условиям, то купим… У нас полностью свое
хранение, мы выращиваем биржевые культуры и храним их у себя. Для глубокой
переработки нужны дешевые деньги. Их сегодня в стране мало. Об аптечном бизнесе и
покупке Космо: Считается, что лекарства - это всегда прибыльно и хорошо. Я тоже так
думал и ошибался. Бизнес очень низкомаржинальный… Сейчас идет реструктуризация
компании, мы меняем многие процессы - нам надо 3-4 месяца. После этого начнем дальше
покупать аптечные сети. Доведем минимум до 500 аптек. А дальше начнем заниматься
производством. О торговле газом: Мы начали заниматься торговлей газом и
электроэнергией после того, как эти рынки либерализировались. То есть когда уже не по
договоренности с государством кто?то продает газ или электроэнергию. Но основное - эта
[энергетическая] компания будет сателлитом ТАСкомбанк, она будет продавать газ или
электроэнергию его клиентам и на внешние рынки. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
САП закрила справу про хабарі Кучмі й Пінчуку
від Коломойського
04.03.2019

Спеціалізована
антикорупційна
прокуратура
закрила
кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання
Леонідом Кучмою та Віктором Пінчуком $110 млн хабара від Ігоря
И.КОЛОМОЙСКИЙ
Коломойського за право контролю над "Укрнафтою".
Справу щодо екс-президента, його зятя-бізнесмена та олігарха закрили ще влітку
2018 р., повідомила Генпрокуратура у відповідь на запит "Наших грошей". Постанову про
закриття провадження №42015000000000425 прокурор САП виніс 02.08.2018 через
"відсутність складу кримінального правопорушення" у діянні. 4 роки тому, 4 березня 2015
року, відбулося засідання спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації, на якому Ігор
Коломойський заявив, що з 2003 р. щомісячно надавав $5 млн (загалом $110 млн) хабара на
вимогу тодішнього президента Леоніда Кучми через його зятя Віктора Пінчука за право
управляти нафтовидобувною компанією "Укрнафта". 11.03.2015 р. комісія ВР звернулася до
Генпрокуратури з вимогою порушити кримінальне провадження за цим фактом. При цьому
голова парламентської комісії Борис Філатов заявляв, що "свіфти, що підтверджують дачу
хабара Кучмі і Пінчуку та передані в комісію, будуть направлені в Генеральну прокуратуру".
18 березня 2015 року почали розслідування. За даними держреєстру судових рішень,
адвокат Коломойського надав слідству копії документів, серед яких – копія угоди про
співпрацю щодо досягнення оперативного контролю на ВАТ "Укрнафта" від 25.01.2003.
Відповідно до угоди, неперсоніфіковані особи домовились про контроль над "Укрнафтою", в
тому числі призначення на посаду голови правління нову особу; обрання на загальних
зборах акціонерів нових членів спостережної ради ВАТ "Укрнафта" тощо. ...
Читати повністю >>>

Читайте також: Компанії Коломойського припинили
виплачувати борги ПриватБанку >>>

За матеріалами pravda.com.ua
Олег Бахматюк шукає $ 200-800 млн
для будівництва порту
05.03.2019

Агрохолдинг Укрлендфармінг бізнесмена Олега Бахматюка в
рамках стратегії вертикальної інтеграції зберігає плани будівництва
порту для експорту зернових і шукає інвесторів для реалізації цього
О.БАХМАТЮК
проекту, оцінюючи його вартість від $200 до $800 млн.
"Проект, вартість якого становить від $200 млн до $800 млн, в даний час
призупинено, але ми активно шукаємо партнерів, які приєднаються до нас і виділять
капітал", - сказав Олег Бахматюк в інтерв'ю Die Welt. "Ми сподіваємося, що після виборів
відкриється вікно можливостей, і ми зробимо крок до інвесторів в Європі, Азії, Америці та
на Близькому Сході", - додав бізнесмен. Він повідомив, що після втрати майже 50%
виробничих потужностей в Криму і на Донбасі, Укрлендфармінгу вдалося істотно відновити
втрачений об'єм виробництва і скоротити залежність від внутрішнього ринку, збільшивши
частку експортних поставок до 55%. "Наша стратегія полягає в тому, щоб продавати 70% на
експортних ринках і 30% - на внутрішніх ринках, тим самим знижуючи нашу залежність від
суверенного ризику", - зазначив власник компанії. Укрлендфармінг раніше отримав в
оренду ділянку площею 5,49 га на території с. Визирка біля порту Південний на 49 років.
Компанія на початку 2016 року заявляла про плани почати будівництво в 2017 році, але
потім заморозила проект. На той момент передбачалося, що перша стадія будівництва
терміналу потребує $ 80-300 млн інвестицій і вихід на 6 млн т перевалки на рік протягом
чотирьох років. Наступна стадія з перспективою реалізації семи-восьми років - до $500 млн,
щоб довести потужності по перевалці до понад 15 млн т. Укрлендфармінг займається
вирощуванням зернових, молока і м'яса, виробництвом яєць і яєчних продуктів. Земельний
банк - 570 тис. га, в структуру холдингу входить елеваторна мережа загальною потужністю
2,6 млн т одночасного зберігання зерна, ферми з вирощування ВРХ, 19 м'ясопереробних
комбінатів. У структурі агрохолдингу Авангард - 19 птахофабрик, ферми з вирощування
курей-несучок, три репродуктора, три селекційних господарства, 6 комбікормових заводів,
завод з виробництва яєчних продуктів Імперово Фудз, три склади тривалого зберігання
яєць. Раніше повідомлялося, що Нацбанк відкликав у банку Фінансова ініціатива ,
бенефіціаром якого також є Олег Бахматюк, ліцензію на здійснення валютних операцій.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Олігархи України: як Рінат Ахметов розширив
бізнес-імперію за останні п'ять років
12.03.2019

Рінат Ахметов наймолодший з четвірки українських олігархів
– йому 52 роки, і у той же час – найуспішніший. Його вотчина –
Донецьк, п'ятий рік як окупований бойовиками "ДНР", але бізнесмен
Р.АХМЕТОВ
як і раніше очолює список найбагатших людей країни.
Втративши значну частину активів на окупованому Донбасі, Ахметов зміцнив свої
позиції у бізнесі і заручився новими союзниками у політиці. У нинішньому скликанні
парламенту бізнесмен може розраховувати на підтримку декількох десятків депутатів. З
президентом Петром Порошенком у нього також склалися партнерські відносини. Ця
зв'язка дозволяє главі держави просувати через Верховну раду потрібні йому
законопроекти, а бізнесу олігарха заробляти мільярди, у тому числі, завдяки непрямим
преференціям від держави. РБК-Україна продовжує серію публікацій про стан справ
українських олігархів напередодні виборів. Перші два матеріали циклу були присвячені
Дмитру Фірташу і Віктору Пінчуку.
Господар без Донбасу. Напередодні нового 2014 року до особняка Ріната Ахметова
у Донецьку приїхали активісти місцевого Євромайдану. Вони стверджували, що у той час,
поки країну накрила політична криза, найбагатша людина України і один спонсорів
правлячої "Партії регіонів" зник у Лондоні. Але Ахметов під'їхав до мітингувальників за
кермом Mercedes, вийшовши до них у спортивних штанях і кросівках. "Всі кажуть: санкції,
санкції, санкції. Для мене найбільша санкція – це коли я не зможу ходити по батьківщині
своїй, по донецькій землі, і не зможу разом з вами дихати цим повітрям. Я патріот нашого
краю. Якщо ви за те, щоб Україна була сильна, цілісна і незалежна – я з вами. Будете
приходити з обманом – я з вами не буду", – заявив тоді Ахметов присутнім, підтвердивши
тим самим, що він у місті і нікуди не виїжджав. Всього через два місяці у центрі Києва
силовики відкрили вогонь по протестуючим на вулиці Інститутській. На перше засідання
Верховної ради після масового кровопролиття більшість депутатів, які орієнтуються на
Ахметова, не прийшли. Тоді парламент вирішив відправити силовиків у казарми. Частина
бійців "Беркута" і "тітушек" виїхала у Крим і на Донбас. За цим послідувала окупація
Кримського півострова і початок "російської весни" у Донецькій та Луганській областях. 19
травня 2014 року на телеканалі "Донбас" було опубліковано відеозвернення Ріната
Ахметова до земляків. Олігарх виступив проти бойовиків так званої "Донецької народної
республіки" і закликав прихильників миру вийти на попереджувальний протест за місцем
роботи. "Цей мітинг розпочнеться завтра опівдні з гудка, який прозвучить на всіх
підприємствах Донбасу. На підтримку миру! Проти кровопролиття!", – додав він. Але
"гудки" не зупинили російських найманців і їхніх місцевих союзників. Незабаром на Донбасі
була оголошена антитерористична операція, але по факту – почалася війна. Рінат Ахметов
залишив свій особняк у Донецьку і переїхав до Києва. На той момент лідер бойовиків
Олександр Захарченко заборонив олігарху в'їзд на окуповану територію і оселився в його
будинку. Після початку бойових дій на Донбасі Ахметов всіляко демонстрував мирну
риторику. Після позачергових парламентських виборів її перейняло і крило Ахметова у
новій політсилі "Опозиційний блок" (ОБ), створеної на уламках "Партії регіонів". Депутати
"Оппоблоку" послідовно просувають ідею закінчення війни шляхом мирних переговорів
між усіма сторонами конфлікту. "Донбас у моєму серці завжди, і якщо там щось
відбувається, то у мене душа розривається. Тому треба сідати за стіл переговорів і
домовлятися. З ким? З чортом лисим потрібно домовлятися, але потрібен мир. Людям
потрібен мир", – сказав Ахметов у розпал бойових дій влітку 2014 року. Головним
переговірником з питань Донбасу прийнято вважати Віктора Медведчука, який разом з
Дмитром Фірташем і Сергієм Льовочкіним також є акціонером" ОБ. Домовитися з ними
напередодні виборів Ахметову виявилося непросто. У результаті переговорів про формат
політсили, яка буде висуватися до Верховної ради 9-го скликання, "Опозиційний блок"
фактично розколовся. Але в ОБ все ще залишається як мінімум 12 близьких до Ахметову
депутатів. На нього також орієнтований один з лідерів фракції Олександр Вілкул, партійну
структуру контролює давній друг олігарха Борис Колесніков.
Право "першої кнопки". Репутацію власника СКМ захищає його медіахолдинг. Туди
входять видання "Сегодня", журнал "Vogue Україна", телеканали "Футбол 1", "Футбол 2",
"НЛО TV" і найрейтинговіший телеканал в країні ТРК "Україна". При цьому сам Ахметов у
медіа з'являється вкрай рідко і здебільшого говорить про свій футбольний клуб. "Шахтар",
який нині грає в Харкові, посідає 84 позицію в рейтингу найдорожчих команд у світі –
сумарна вартість гравців складає 105,7 млн євро. Будівництво домашнього стадіону для
клубу у Донецьку обійшлося Ахметову в 400 млн доларів. З початком війни на Донбасі там
розміщувалися склади "Гуманітарного штабу Ріната Ахметова", поки його не заблокували
бойовики. Олігарх вкрай дбайливо ставиться до своєї репутації. Багато ЗМІ протягом
останніх років публікували матеріали, які нібито викривали зв'язок олігарха з бойовиками і
проливали світло на його становлення у 90-их. Втім, юристи Ахметова виграють справи про
захист честі, гідності та ділової репутації навіть проти іменитих закордонних видань, і
змушують їх спростовувати цю інформацію. Незважаючи на демонстративну
відстороненість олігарха від публічної політики, журналісти протягом останніх років
фіксували його нічні візити в Адміністрацію президента і Кабінет міністрів. Як мінімум в
одному випадку в будівлі уряду в той же час знаходився лідер Радикальної партії Олег
Ляшко. Сам він вкрай неохоче відповідає на питання про зв'язки з Ахметовим. Але на їх
співпрацю не раз звертали увагу експертні організації. Аналітики руху "Чесно" відзначають,
що значну частину державного фінансування Радикальна партія витрачає на медіа. За 20162017 роки політсила віддала за рекламу та інформаційні послуги 55 млн гривень, виділених
Національним агентством з питань запобігання корупції (НАПК). Медіахолдинг Ахметова
отримав з цих грошей тільки 200 тис. гривень. При цьому Олег Ляшко частий гість і в ефірі
ТРК "Україна", і на сторінках "Сегодня". За приховану рекламу в цьому виданні він повинен
був заплатити як мінімум 4 млн гривень, підрахували аналітики "Чесно". Експерти
припускають, що за піар-послуги "радикали" розплачуються голосуваннями в парламенті.
Як мінімум за п'ять законопроектів, вигідних бізнесу Ахметова, РПЛ голосувала синхронно з
"Оппоблоком", з'ясували експерти руху. Фракція Ляшко також виступала проти економічної
блокади Донбасу. На початку 2017 року ветерани війни з Росією і активісти частково
заблокували залізничне сполучення з окупованими територіями. Перш за все, від цього
постраждав бізнес Ахметова: було перервано постачання сировини на його підприємства і
вугілля з непідконтрольних районів Донбасу. У відповідь на блокаду бойовики захопили
підприємства українських бізнесменів, назвавши це "націоналізацією". З 26 великих
компаній, що потрапили у цей список – 18 входили у групу СКМ Ахметова. Рік тому
виконавчий комітет Радикальної партії очолив колишній топ-менеджер донецького
олігарха Юрій Зінченко. В одному з останніх інтерв'ю голова цієї політсили відмовився
коментувати висловлювання Ігоря Коломойського про те, що "Ляшко – це людина
Ахметова". Лідер РПЛ сказав, що не буде говорити про Ахметова, зазначивши лише, що
нехай кожен українець вирішує, чим є цей олігарх для України: добром або злом.
Король "Роттердама". У сюжетах ТРК "Україна" часто присутній ще один герой –
чинний глава держави Петро Порошенко. Крім появи у новинному блоці, президенту та
його родині присвячені цілі програми. Навесні 2017 року на цьому каналі стартував цикл
ранкових передач "У ритмі спорту" з дружиною гаранта Мариною Порошенко. На початку
поточного року ТРК "Україна" почала транслювати проект "Різдвяні зустрічі з
президентом". Чи існують якісь домовленості між Петром Порошенком і Рінатом
Ахметовим – достовірно невідомо. Однак бізнес останнього продовжує процвітати,
незважаючи на втрату підприємств на окупованих територіях. Одна з запорук успіху бізнесу
донецького олігарха – формула розрахунку ціни вугілля для теплоелектростанцій (ТЕС)
"Роттердам плюс", запроваджена три роки тому. Холдинг "ДТЕК" Ахметова видобуває до
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85% українського вугілля і виробляє до 25% електроенергії. Йому належать 34 шахти і
дев'ять з 14 ТЕС. За даними Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг, на
формулі "Роттердам плюс" олігарх заробив понад 40 млрд гривень. У кінці минулого року
Антимонопольний комітет України відмовився визнавати "ДТЕК" монополістом. Колега
Ахметова по "олігархічному цеху" Ігор Коломойський не бачить нічого крамольного у тому,
як заробляє донецький бізнесмен в енергетичній галузі. "У мене немає засудження до
Ахметову, який заробляє на "Роттердамі плюс". Якщо буде "Роттердам три плюса", він теж
буде на цьому заробляти. Тому, що він грає в ті ігри, правила по яких прописала влада.
Ахметов не є ні депутатом, ні міністром, ні ще кимось. Так, у нього є вплив, є розуміння, що у
нього є давні зв'язки, його чують. З усього олігархічного набору у нього є тільки телевізор",
– сказав Коломойський в одному з останніх інтерв'ю. Формула "Роттердам плюс" прийнята
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і
комунальних послуг (НКРЭКУ). Коли затверджували формулу, комісію очолював Дмитро
Вовк. До цього він працював менеджером в корпорації Roshen і фінансової групи ICU.
Вихідці з цієї компанії за час правління Порошенко займали ключові посади у владі. Валерія
Гонтарєва була головою Національного банку, Володимир Демчишин – міністром
енергетики та вугільної промисловості, а керуючий партнер ICU Пасенюк досі залишається
фінансовим радником президента. Згідно з даними єдиного реєстру судових рішень, НАБУ
вже два роки веде розслідування з приводу зловживання службовим становищем Дмитром
Вовком. Слідство встановило, що ICU з вересня 2015 року по травень 2016 року придбала
єврооблігації "ДТЕК" на Ірландській фондовій біржі. Після введення формули "Роттердам
плюс" вартість цінних паперів енергохолдингу Ахметова зросла на 60%. "Вищезазначені
факти можуть свідчити про те, що саме завдяки прийняттю головою та членами НКРЭКП
постанови №289, вартість придбаних ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund
SPC Ltd і Global Opportunities Fund SPC Ltd єврооблігацій DTEK Finance plc значно зросла, що
дозволило невстановленим слідством особам, в інтересах яких діяла НКРЭКП, отримати
надприбутки за результатами проведених операцій з купівлі-продажу цінних паперів", –
йдеться в матеріалах суду. Керуючий партнер ICU Пасенюк запевняє, що в його компанії не
було інсайдерської інформації про зростання вартості єврооблігацій "ДТЕК". Інвестбанкір
вважає " інформаційну кампанію, що розгорнулася з приводу "Роттердам плюс", наслідком
"конкурентних розбірок" між олігархами. "Звинувачення на нашу адресу ми пов'язуємо,
звичайно, з загостренням політичної боротьби і з реформами, проведеними нашими
колишніми колегами і партнерами. І хоча вони вже не мають відношення до ICU, багато
"постраждалих" від їх реформ, які втратили свої корупційні доходи, вважають, що "бити"
зручніше через нас. Такий собі collateral damage (супутній збиток – ред.) політики та
реформ", – заявляв Пасенюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Незважаючи на відчутну вагу в
українському енергосекторі, холдинг Ахметова вирішив закріпити свою перевагу і в
доставці електроенергії. Станом на початок року "ДТЕК" займав третину цього ринку. Тоді
ж стало відомо, що він проводить переговори з російськими олігархами, контролюючими
VS Energy, про покупку двох обленерго. За даними експерта Андрія Геруса, "лужніковці"
можуть продати Ахметову ще п'ять обленерго в Україні. Олігарх також вкладається в
альтернативні джерела енергетики. Крім того що на неї встановлено найвищий тариф,
парламент наприкінці минулого року затвердив пільги на імпорт обладнання, необхідного
для будівництва "зелених" електростанцій.
Цар гори. Група СКМ Ріната Ахметова володіє значним портфелем активів. Його
бізнес охоплює широкий спектр ринків – від аграрного до машинобудівного. Фінансами
олігарха займається "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ). Минулий рік він
закінчив із прибутком 2 млрд гривень. До групи також входить страхова компанія "АСКА".
Згаданий вище енергохолдинг "ДТЕК" за цей же час офіційно заробив 5,25 млрд гривень. У
минулому році до його складу увійшли також підприємства, що виробляють обладнання
для гірничодобувної галузі, відомі під брендом Corum. У декількох проектах Ахметов бере
участь разом з давнім бізнес партнером, засновником "Смарт холдингу" і народним
депутатом від "Опозиційного блоку" Вадимом Новинським. Аграрна компанія HarvEast, яка
їм належить, в останні роки також демонструє хороше зростання. Нещодавно вона купила
"Агро-Холдінг МС" екс-міністра аграрної політики Юрія Карасіка. На даний момент
земельний банк холдингу становить 123 тис. гектарів. Основний профіль компанії:
вирощування зернових та бобових, а також молочне тваринництво. Ще один актив –
гірничо-металургійну компанію "Метінвест", Ахметов також ділить з Новинським. Один з
найбільших в Україні виробників коксу, сталі і прокату, тільки за перші два квартали 2018
року отримав 668 млн доларів чистого прибутку. На цьому ринку інтереси Ахметова
перетинаються з іншим олігархом Віктором Пінчуком. Їх компанії є найбільшими
постачальниками металургійної продукції для "Укрзалізниці" (УЗ) і викуповують фактично
без торгу її металобрухт. За останніх п'ять років держкомпанія купила у "Метінвесту"
продукції щонайменше на 6 млрд. гривень. Цікаво, що більше УЗ платить тільки
постачальникам палива. Конкуренти також періодично скаржаться, що УЗ обслуговує
перевезення компанії Ахметова у пріоритетному порядку. За підсумками другого півріччя
фінансові показники "Метінвесту" можуть виявитися скромніше, ніж у першому. Справа у
тому, що більшу частину своєї продукції компанія відвантажує у портах Маріуполя і
Бердянська. Після агресії російських військових біля Керченської протоки у кінці минулого
року рух вантажних суден значно ускладнився. У колі українських олігархів Рінат Ахметов
часто відіграє роль своєрідного арбітра, але не в збиток собі. Коли між Ігорем
Коломойським і Віктором Пінчуком розгорівся конфлікт за Криворізький залізорудний
комбінат (КЗРК) , "приватівці" продали половину акцій підприємства Ахметову. Після
початку розгляду в Лондонському арбітражі, сторони уклали мирову угоду – Коломойський
і Боголюбов розплатилися з Пінчуком елітною нерухомістю у центрі Лондона, Ахметов не
платив нічого і в той же час зберіг свої акції КЗРК. "Миротворчі" якості донецького олігарха
в бізнесі найбільш яскраво проявилися в конфлікті за найбільшу приватну газовидобувну
компанію "Нафтогазвидобування", який тягнувся з початку 2000-х і до недавніх пір.
Головним інвестором компанії спочатку були Петро Порошенко і Микола Рудьковський.
Перед Помаранчевою революцією Порошенко з цього бізнесу витіснив Нестор Шуфрич,
близький до тодішнього глави Адміністрації президента Віктора Медведчука. З приходом
до влади Віктора Януковича компанію намагалося відібрати його оточення, однак у
ситуацію втрутився Рінат Ахметов і викупив контрольний пакет акцій. Незважаючи на
образу першого інвестора і тиск силових органів після Революції гідності, донецькому
олігарху вдалося зберегти "Нафтогазвидобування" за собою, як і хороші відносини з вже
президентом Петром Порошенком. За 2017 рік компанія принесла своєму власникові 6,7
млрд гривень прибутку. Втім, не завжди корпоративні спори, в яких бере участь Ахметов,
проходять так гладко. Група СКМ влітку 2013 року придбала "Укртелеком" в австрійської
компанії EPIC. Маловідомий австрійський фонд за два роки до цього без конкуренції
викупив 93% акцій найбільшого оператора фіксованого зв'язку у держави. Зараз Фонд
державного майна в суді намагається скасувати приватизацію "Укртелекому", а "Ощадбанк"
– стягнути з Ахметова 1,1 млрд гривень боргу за непогашені облігації. Незважаючи на
втрату значної частини активів у зв'язку з російською агресією в Криму і на Донбасі, Рінат
Ахметов зміг надолужити згаяне, примноживши капітал. За перший рік анонсованої
Порошенко деолігархізації його статки зменшилися в три рази – до 2,3 млрд доларів, але
потім стався "Роттердам плюс" та інші преференції від держави. Тепер, згідно свіжому
рейтингу Forbes, Ахметов володіє активами на 6 млрд доларів, що робить його 272
найбагатшою людиною у світі і першою – в Україні.
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Бізнесмен Василь Хмельницький оцінює капіталізацію свого
бізнесу в 500 млн доларів, але не береться озвучувати вартість
активів. Про це він розповів в інтерв'ю Економічній правді.
В.ХМЕЛЬНИЦКИЙ
За словами Хмельницького, наразі на його бізнес немає покупця. "Я готовий оцінити
те, за що мені готові заплатити, а сьогодні ніхто не готовий заплатити", - сказав він. На його
думку, серед найбагатших людей України багато банкрутів. "Ось в топ-100 найбагатших
людей України я на 60-му місці. 50% людей з цього списку, які вище мене, насправді
банкрути. Я просто це знаю. Там є активи, але у мене немає дебіторсько-кредиторської
заборгованості", - заявив Хмельницький. "Активи якось оцінені, але не показано, скільки
людина винна, скільки їй винні. Коли ви це зіб'єте, то побачите, що у цих людей немає
грошей", - додав він. Бізнесмен позитивно оцінив фінансовий баланс своєї групи. "У нас
позитивний баланс. Вся група винна 100 млн дол, а була винна 500 млн дол. Ось мій баланс.
[Капіталізація всієї групи становить] близько 0,5 млрд. Я не мільярдер точно. Плюс-мінус
20% від 0,5 млрд. Можемо коштувати 600, можемо 400 (млн дол - ред)", - розповів
Хмельницький. Наразі бізнесмен не бачить можливості продати активи своєї групи. "Буду
дивитися по перспективі", - сказав він. При цьому бізнесмен не готовий розлучатися з
технологічним парком Unit.City. "Unit.City не продам, бо у нього дуже велика перспектива
через три-чотири роки. Реально потужна. Це може коштувати інші гроші. Це мій прототип
для створення екосистем в країнах, що розвиваються", - сказав Хмельницький.
Читати повністю >>>

Читайте також: Повний текст інтерв'ю
читайте за посиланням >>>

За матеріалами epravda.com.ua
Поліція розслідує, як депозитами Ferrexpo були погашені
борги компаній Жеваго перед "ФіК"
13.03.2019

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від
22 лютого, поліція в рамках кримінального провадження
№12016100100005544 розслідує відсутність у збанкрутілому банку
“Фінанси та кредит” оригіналів договорів поруки, поручителями за
якими були “Полтавський ГЗК”, “Єристівський ГЗК” та інші компанії,
підконтрольні нардепу Костянтину Жеваго (йому також належав і
К.ЖЕВАГО
банк “Фінанси та кредит”).
“Допитаний як свідок генеральний директор ТОВ «Єристівський гірничозбагачувальний комбінат» повідомив, що договір поруки №358 від 07 серпня 2015 року та
договір поруки №363 від 13 серпня 2015 року ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний
комбінат» не укладало. Окрім цього, допитаний як свідок голова правління ПрАТ
«Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» повідомив, що договір поруки №357 від
07 серпня 2015 року та договір поруки №364 від 13 серпня 2015 року товариство не
підписувало. Одночасно, допитаний як свідок в.о. голови правління ПрАТ «Укренергозбут»
повідомив, що саме ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» сплатило
заборгованість АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в рамках кредитного договору № 1262м-08
від 12.08.2008 року”, - йдеться в судових матеріалах. Раніше в групі Ferrexpo (контролює
Полтавський ГЗК та Єристівський ГЗК; основний акціонер - К. Жеваго) стверджували, що на
її рахунках в банку «Фінанси та кредит» напередодні визнання його неплатоспроможним
було 174 млн дол. У серпні 2015 року – тобто незадовго до визнання «Фінанси та кредит»
неплатоспроможним – НБУ повідомляв, що цей банк зменшив обсяг кредитів пов`язаним
особам на 3,6 млрд грн. Дещо згодом тодішній глава НБУ Валерія Гонтарева додала, що це
сталося через "згортання" за рахунок великого депозиту (називалася сума 4 млрд грн). У
липні 2017 року прес-служба Нацбанку уточнювала, що в серпні 2015 року “здійснено
(часткове) погашення кредитної заборгованості 8 позичальників, власником яких був
К.Жеваго, [перед банком “Фінанси та кредит”] на загальну суму 3,3 млрд грн в основному за
рахунок коштів трьох гірничо-збагачувальних комбінатів, підконтрольних Ferrexpo”
(цитата). Як писав Finbalance, 11.12.2018 Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу
ліквідатора банку “Фінанси та кредит” та скасував постанову Київського апеляційного
госпсуду від 18.07.2018 у справі №910/19560/16 (якою були визнані вимоги ПрАТ
“Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат” до банку на 3,9 млрд грн та включені в
сьому - “непов’язану” - чергу вимог кредиторів). Разом з тим, Верховний Суд передав цю
справу на новий розгляд. Згідно з судовими матеріалами, кредиторські вимоги ПрАТ
“Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат” в обсязі 485 млн грн були включені
Фондом гарантування в дев`яту чергу вимог кредиторів (вимоги пов’язаних осіб).
Розбіжність у сумах пов’язана з тим, що за твердження уповноваженої особи ФГВФО, в
серпні 2015 року кошти з депозитів Полтавського ГЗК (входить у групу Ferrexpo) на
підставі укладених ним з банком договорів поруки були перераховані для погашення
простроченої заборгованості за кредитами ПАТ «Стаханівський завод технічного вуглецю»,
ПрАТ «Укренергозбут», ТОВ «Промінек», ПАТ «АвтоКраз», ТОВ «Восток Руда», ПАТ
«Стаханівський вагонобудівний завод», ТОВ «ТД» Вагонзавод», ТОВ «Кременчуцький
шкірзавод», ТОВ «Етьєн Вест», ПАТ "Херсонський завод карданних валів". ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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У вівторок, 12 березня, Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку схвалила допуск до торгів на території України
казначейських нот уряду США. Про це пише biz.nv.ua
Як повідомляється на сайті НКЦПФР, комісія прийняла рішення про допуск облігацій
US Treasury notes (ISIN US9128283U26). Раніше НВ Бізнес повідомляв, комісія дозволила обіг
на фондовому ринку України акцій компанії Apple, які можна буде купити на Українській
біржі. Допуск на український фондовий ринок іноземних цінних паперів став можливим на
підставі рішення НКЦПФР №871 «Про внесення змін до Положення про допуск цінних
паперів іноземних емітентів до обігу на території України» (2017), і після технічних змін в
«Правила центрального депозитарію».
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Clearstream відкриває рахунок в цінних паперах
в Національному банку України
13.03.2019

Міжнародний депозитарій цінних паперів Clearstream та Національний
банк підписали угоду про кореспондентські відносини для подальшого
відкриття рахунку у цінних паперах у депозитарії Національного банку.
Вперше за свою історію Україна приєднується до міжнародного депозитарію цінних
паперів. Цей крок є ключовим етапом очікуваного найближчим часом запуску "лінку" між
Національним банком України та Clearstream. Встановлення лінку з Clearstream спрощує
доступ іноземних інвесторів до українського ринку цінних паперів, а саме облігацій
внутрішньої державної позики (ОВДП). Розрахунки за гривневими облігаціями внутрішньої
державної позики здійснюватимуться через систему ICSD, що зменшить трансакційні і
часові витрати інвесторів на проведення таких операцій для інвесторів. Водночас
підписання договору з Clearstream підвищить привабливість та ліквідність ринку
державних цінних паперів України. Український Уряд отримає переваги від розширення
кола джерел довгострокового фінансування, зниження вартості боргових коштів і
покращення валютної структури державного боргу за рахунок більшого попиту на цінні
папери, номіновані у гривні. Отже, кореспондентські відносини з міжнародним
депозитарієм Clearstream забезпечать приплив іноземного капіталу до української
економіки і посилять її фінансову стабільність. "Цей крок стане наріжним каменем нашої
майбутньої моделі доступу до облігацій внутрішньої державної позики України. Ми з
нетерпінням чекаємо подальшого прискорення наших проектів з українськими
партнерами", - зазначив Ян Віллемс, керівник відділу глобальних ринків у Clearstream.
"Кореспондентські відносини з міжнародним депозитарієм дозволять Україні прискорити
інтеграцію до світового ринку капіталу", - сказав заступник Голови Національного банку
Олег Чурій. "За останні три роки ми системно розвивали первинний ринок ОВДП,
приводячи його у відповідність з кращими міжнародними практиками. Початок діяльності
Clearstream в Україні – це довгоочікуваний крок на шляху відкриття українського ринку
ОВДП для іноземних інвесторів", - додала Міністр фінансів України Оксана Маркарова.
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ
КОМПАНІЇ & РИНКИ
НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Держгеокадастр підбив підсумки
роботи галузі за рік
12.03.2019

В. о. Голови Держслужби з питань геодезії, картографії та
кадастру Олександр Колотілін підбив підсумки роботи галузі за 2018 рік
під час публічного звіту, що відбувся сьогодні у Держгеокадастрі.
У 2018 р. робота Держгеокадастру була зосереджена на виконанні таких пріоритетних напрямів: децентралізація земельних відносин, в рамках якої здійснювалася передача
державних сільськогосподарських земель в комунальну власність об’єднаних територіальних громад; цифровізація земельних відносин, зокрема розробка та запуск порталу нормативної грошової оцінки (НГО) земель сільськогосподарського призначення, проведення
електронних земельних торгів, розвиток сучасного цифрового земельного кадастру та
електронних сервісів Держгеокадастру; ефективний контроль за використанням земель.
Читати повністю >>>

З презентацією звіту можна ознайомитися
за посиланням >>>

За матеріалами Держгеокадастру
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

ФОНДОВИЙ РИНОК

Комісія при Нацагентстві з питань держслужби обрала
О. Кирилюка на посаду Голови Держгеонадра
12.03.2019

НКЦПФР констатує масштабні помилки та недоліки
в звітності професійних учасників ринку
12.03.2019

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)
констатує масштабні помилки та недоліки в фінансовій звітності
професійних учасників фондового ринку.
Невідповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)
зафіксовано в звітності майже 70% учасників ринку. Близько половини порушили вимоги
міжнародних стандартів аудиту. НКЦПФР провела вибірковий аналіз – близько 40%
оприлюдненої річної фінансової звітності та звітів незалежних аудиторів компаній з
управління активами (КУА) і торговців цінними паперами (ТЦП) за 2017 рік. Зокрема, серед
КУА найбільш поширеними помилками є: невідповідність річної фінансової звітності
вимогам МСФЗ – 67% КУА; аудиторські звіти КУА не в повній мірі відповідають
Міжнародним стандартам аудиту або складені не у відповідності до передбаченої МСА
структури – 51% КУА; невідповідність аудиторських звітів вимогам рішення №991 – 13%;
звіти незалежного аудитора містять немодифіковану думку, висловлену аудитором, за
наявності суттєвих невідповідностей річної фінансової звітності МСФЗ – 10%. НКЦПФР
зафіксувала також кілька випадків, коли КУА взагалі не оприлюднила на власному сайті
річну фінансову звітність та звіт незалежного аудитора, або оприлюднила, але не
засвідчену підписом керівника КУА та без підпису аудитора. Серед торговців цінними
паперами найбільш поширеними є помилки наступного характеру: невідповідність річної
фінансової звітності МСФЗ – 60% ТЦП; звіти незалежного аудитора не відповідають
вимогам Рішення №160 – 51% ТЦП; аудиторські звіти містять підставу для висловлення
думки, яка, на думку НКЦПФР, не в повній мірі відповідає МСА, або укладені не у
відповідності до передбаченої МСА структури – 45%; …
Читати повністю >>>
За матеріалами НКЦПФР
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Комісія з питань вищого корпусу державної служби відібрала на
вакантну посаду Голови Державної служби геології та надр нинішнього
виконуючого обов’язки голови цього органу Олега Кирилюка.
Відповідна пропозиція була прийнята на засіданні комісії у вівторок 12 березня. В
подальшому пропозиція комісії потребує призначення Прем`єр – міністром України
Володимиром Гройсманом нового керівника Держгеонадр. Відповідаючи на питання про
майбутні плани на посаді Голови Держгеонадр, О.Кирилюк зазначив, що планує
запровадити електронну процедуру проходження заявок від надрокористувачів, що
дозволить їм оперативно та прозоро відслідковувати свою пропозицію. «В першу чергу, це
відкриття надходження заяв. На мою думку, пакети документів мають заходити в
електронному вигляді, реєструватися і надрокористувач повинен бачити всі етапи руху –
від дати реєстрації в Держгеонадра і далі де вона знаходиться – в облраді, в Мінприроди, в
райраді, в сільраді, включаючи погодження координат в Геоінформ», – сказав він. В ході
співбесіди Олег Кирилюк повідомив, що служба вже підготувала для проведення майбутніх
аукціонів ряд нових нафтогазових ділянок. «На сьогодні ми підготували для проведення
аукціонів більше 30 нафтогазових ділянок та біля 30 ділянок з іншими корисними
копалинами. Серед таких копалин є бурштин, кольорові метали, графіт – все те, що має
величезний попит не лише в Україні, та і у всьому світі, це те, що відноситься до матеріалів
критичної сировини», – сказав він, додавши, що в цьому році на аукціони буде виставлено
більше 30 тис квадратних кілометрів надр для видобутку вуглеводнів. Нагадаємо, що
Кирилюк О.В. останні півтора роки був тимчасово виконуючим обов’язки Голови
Держгеонадр. За останній рік система продажу ліцензій була переведена на платформу
«Прозорро», відомство відкрило електронну карту Украіни з корисними копалинами, а
іноземні компаніі були допущені до видобутку вуглеводнів. …
Читати повністю >>>
Читайте також: Мінерали Українських Карпат
(продовження рубрики “Мінерали України”) >>>
За матеріалами Держгеонадр
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Руководителем ГП Держвуглепостач назначен
Михаил Волошин

Гослесагентство за прошлый год увеличило
переработку древесины на 10%
05.03.2019

Предприятия Государственного агентства лесных ресурсов Украины
в 2018 году переработали более 2 млн кубометров древесины, что на 10%
больше показателя за 2017 год.
"На предприятиях Гослесагентства в 2018 г. переработано более 2 млн м³ древесины
из 16,5 млн м³ заготовленной. В 2017 г. показатели по переработке государственными
мощностями были меньшими на 10%. Около 50% продукции переработки экспортировано,
остальная продукция продавалась на внутреннем рынке", - сообщил генеральный директор
Лесохозяйственного инновационно-аналитического центра Гослесагентства Виктор
Мельниченко. Древесина, которая не была использована для перерабатывающих цехов
Гослесагентства, реализовывалась на внутреннем рынке частным компаниям. В Украине
наблюдается нехватка данных по общим мощностям переработки сырья, в частности, по
количеству новосозданных предприятий, поэтому нет возможности свести общий баланс с
заготовленной и переработанной древесиной. Кроме того, в Украине из-за изменения
климата активизировался процесс усыхания лесных насаждений. "В связи с этим в Украине
увеличивается количество низкосортной древесины, которая не пользуется достаточным
спросом, поэтому государственные предприятия вынуждены увеличивать переработку
древесины. По имеющейся информации в Украине на начало текущего года, около 400 тыс.
га засохших насаждений с 10,4 млн га общего количества существующих лесов. Украине
необходимо углублять переработку и здесь есть потенциал", - отметил гендиректор ГП.
Общая площадь лесных участков Украины составляет почти 10,4 млн га, лесистость - 15,9%.
В подчинении Гослесагентства находится 7,6 млн га лесов (73% лесного фонда Украины).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Компания Ахметова сменила убытки
на миллиардную прибыль
04.03.2019

Компания ДТЭК Энерго по итогам 2018 года получила чистую
прибыль 5,25 млрд грн, тогда как 2017 год она завершила с чистым убытком
в размере 2,91 млрд грн., сообщает biz.nv.ua
Доход ДТЭК Энерго в 2018 году составил 90,78 млрд грн, что на 35,6% меньше, чем в
2017 году (140,97 млрд грн). Валовая прибыль за прошлый год уменьшилась на 1,3% (на
0,25 млрд грн) по сравнению с 2017-м – до 19,27 млрд грн. Об этом свидетельствует
опубликованный отчет компании. В ДТЭК Энерго пояснили, что снижение доходов на треть
связано с завершением процедуры анбандлинга - в декабре 2018 года компания вывела
дистрибуционный бизнес в отдельное направление согласно требованиям Закона о рынке
электроэнергии, а также в связи с прекращением действия договора аренды на киевские
ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В компании также напомнили, что значительное влияние на финансовый
результат 2017 года оказали потери активов в зоне АТО. Общий убыток от списания и
обесценения активов, а также пересмотра обязательств составил 4,4 млрд грн. Потери от
курсовых разниц в 2017 году составили 3,1 млрд грн, тогда как в 2018-м ДТЭК Энерго
получила прибыль от курсовых разниц в размере 0,5 млрд грн. Ранее сообщалось, что
первое полугодие 2018 года ДТЭК Энерго закончила с чистой прибылью в 5,4 млрд грн. По
итогам трех кварталов 2018 года чистая прибыль ДТЭК Энерго составила 3,4 млрд грн.
ДТЭК Энерго - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и
дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для
управления энергетическими активами группы СКМ бизнесмена Рината Ахметова.
Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями
группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению
угля, производству и реализации электроэнергии.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua


ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Угольная компания Coal Energy S.A. за первые шесть месяцев
сократила чистый убыток на 15,1%
04.03.2019

Coal Energy S.A. (Люксембург) за первые 6 мес. 2019 фингода (с июля
по декабрь 2018 календарного года) сократила чистый убыток до $7,31
млн благодаря наращиванию выручки и валовой прибыли.
Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, доход Coal Energy за
указанный период вырос на 32,2% – до $6,96 млн, а EBITDA – на 55.1%, до $1,22 млн. Coal
Energy уточняет, что производство угля увеличилось на 27,8% – до 70,3 тыс. тонн, в том
числе коксующегося – на 39,7%, до 68,3 тыс. тонн. Рост продаж составил 19,5% – до 79 тыс.
тонн, в том числе коксующегося – на 18,2%, до 67,5 тыс. тонн. Компания указывает, что по
сравнению со вторым кварталом 2018 ФГ во втором квартале 2019 ФГ ее чистый убыток
сократился в 5,3 раза при увеличении выручки на 11,5% – до $3,52 млн. Согласно
документу, на конец прошлого года вся задолженность компании была краткосрочной и
составляла $69,94 млн, тогда как полугодом ранее текущая задолженность была равна
$66,67 млн, а еще $3,5 млн приходилось на долги от года до пяти. Из суммы обязательств
$35 млн приходится на долг перед ЕБРР, по которому заложено, в том числе, 14,99% акций
компании. Как отмечается в отчете, на дату его публикации нет прецедентов для
досрочного погашения кредита (дефолтов) от любых финансовых учреждений. В то же
время в случае продолжения военной конфронтации в Донецкой и Луганской областях Coal
Energy рассчитывает провести дальнейшую отсрочку платежей по процентам и основной
сумме. В то же время Coal Energy считает, что спрос на уголь будет высоким в
среднесрочной перспективе, поскольку дефицит угля на местном рынке по-прежнему
сохраняется. В связи с этим руководство компании очень рассчитывает на эффективную
реализацию политических инициатив и дипломатическое урегулирование конфликта,
напоминая, что не может поддерживать нормальную операционную деятельность активов
на временно оккупированной территории. Как сообщалось, Coal Energy завершило 2018 ФГ
с чистым убытком $10,2 млн при выручке $13,22 млн. Coal Energy объединяет 10 угольных
шахт, переработку отвалов и мощности по обогащению.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Временным
исполняющим
обязанности
директора
ГП
"Держвуглепостач" стал Михаил Волошин вместо Андрей Плюнгина. Об этом
свидетельствует информация на сайте госпредприятия.
Кроме того, согласно реестру электронных деклараций НАПК, возглавлявший
"Держвуглепостач" с апреля 2016 года Андрей Плюнгин 7 марта подал декларацию перед
увольнением. В то же время данные о смене руководителя госпредприятия еще не внесены
в госреестр юрлиц. Михаил Волошин ранее занимал должность заместителя директора ГП
"Держвуглепостач". "Держвуглепостач" был создан в 2016 году. На предприятие возложено
выполнение функции государственного трейдера угольной продукции. В частности,
закупка угля у государственных угледобывающих предприятий и его поставки
энергогенерирующим компаниям, предприятиям коксохимической промышленности и
другим потребителям. Как сообщалось, Кабинет министров в декабре 2017 года создал
государственное предприятие "Национальная угольная компания", которое призвано
заменить "Держвуглепостач" при продаже угля госшахт. В мае 2018 года Министерство
угольной промышленности и энергетики зарегистрировало ГП "Национальная угольная
компания", руководителем которой назначили Алексея Райчева. Райчев до этого с 2016
года возглавлял ГП "Угольная компания "Краснолиманская". Его назначение не эту
должность совпало по времени с изменением мажоритарного собственника ООО
"Краснолиманская", которое использует пласты одноименного государственного
предприятия. Вместо Игоря Гуменюка и его бизнес-партнеров новым владельцем стало
ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева. В объединенную компанию войдут 19
государственных предприятий, которые в своем составе имеют 33 государственные шахты.
В частности, в состав ГП "Национальная угольная компания" войдут: ГП "Шахтоуправление
"Южнодонбасское є1", ГП "Шахта им. Сургая", ГП "Селидовуголь", ГП "Торецкуголь", ГП
"Мирноградуголь", ГП "Первомайскуголь", ГП "Волыньуголь", ГП "Львовуголь", ГП
"Нововолынский
ремонтно-механический
завод",
ГП
"Донгипроуглемаш",
ГП
"Южгипрошахт", ГП "Днепрогипрошахт", ГП "Государственный научно-исследовательский
институт организации и механизации шахтного строительства". Ранее руководитель
компании "Укрдонинвест" Виталий Кропачов, которого связывают с заместителем главы
фракции "БПП" Игорем Кононенко,жаловался на затягивание Кабмином решения о
создании "Национальной угольной компании".
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
У государственного “Селидовугля”
украли его залежи
12.03.2019

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу
Госгеонедр о признании законным приказа об аннулировании
спецразрешения ООО “Шахта 1-3 Новогродовская” на добычу угля.
Соответствующее постановление суд принял 6 марта, оно является окончательным
и обжалованию не подлежит, передают Наші гроші. Согласно материалам дела, в июле 2012
г. Госгеонедр выдала ООО “Шахта 1-3 Новогродовская” специальное разрешение № 5615 на
добычу угля сроком действия 20 лет. Речь шла об участке в пределах поля одноименной
государственной “Шахты 1-3 Новогродовская”, которая входит в состав госпредприятия
“Селидовуголь”. В феврале 2018 г. Госгеонедр и частная фирма “Шахта 1-3 Новогродовская”
заключили соглашение об условиях пользования недрами, а через три месяца служба
издала приказ фирме в течение 10 дней устранить нарушения в пользовании угольным
пластом, а позже остановила действие ее спецразрешения приказом №160. В Госгеонедр
пояснили, что перед этим получили от Минэнергоугля письмо, где было указано проблемное состояние подразделений ГП “Селидовуголь” из-за передачи пластов предприятия двум
частным фирмам - ООО “Шахта 1-3 Новогродовская” и ООО “Шахта “Котляревская” (ранее
“Шахта “Россия” ). Учитывая это Комиссия по вопросам недропользования рекомендовала
запросить у компании в течение 10 дней ответ на вопрос: какие специалисты у нее осуществляют маркшейдерское и геологическое обслуживание и существует ли вообще проект
разработки шахты. Полного пакета необходимых документов предоставлено не было,
поэтому действие спецразрешения было остановлено, но продлен срок для устранения
недостатков. Суд установил, что еще в начале января 2018 г. ООО “Шахта 1-3
Новогродовская” заключила договор подряда с госпредприятием “Селидовуголь” на
добычу ее шахтерами угля на участке фирмы. Также позже она заключила две гражданскоправовые сделки на маркшейдерское и геологическое обслуживание и таким образом
обзавелась необходимыми специалистами, из-за отсутствия которых ей было остановлено
специальное разрешение. Также суд нашел подтверждение, что на октябрь 2018 года ООО
“Шахта 1-3 “Новогродовская” разработала, провела государственную экспертизу и в
установленном порядке утвердила Проект дальнейшего развития горных работ по пласту
L1. Таким образом, по мнению суда, фирма устранила все недостатки, а Госгеонедр
незаконно ей не возобновила действие спецразрешения. Это подтвердил суд первой
инстанции и апелляционный, на решение которого Госгеонедр подала кассационную
жалобу, но Верховный суд ее не удовлетворил. Отметим, что приказ №160, которым
Госгеонедр остановила действие спецразрешения фирмы “Шахта 1-3 Новогродовская”,
также остановил действие такого же спецразрешения ООО” Шахта “Россия” (теперь
“Котляревская), которое также получило на 20 лет в пользование недра ГП “Селидовуголь”
на одноименной государственной шахте. 19 февраля 2019 г. Донецкий окружной админсуд
удовлетворил иск компании и признал приказ Госгеонедр незаконным. Фирмы “Шахта
“Россия” и “Шахта 1-3 Новогродовская” были зарегистрированы в один день - 27 февраля
2012 г. по одному адресу в г. Новогродовка Донецкой обл. Владельцем фирм был Александр
Сичинава - тогдашний председатель наблюдательного совета “Всеукраинского банка
развития” сына президента Виктора Януковича Александра. В 2017 г. владельцами этих
фирм стали Александр Коваленко, Юрий Корнеев и Тамара Задоя. Корнеев работал
заместителем директора ГП “Угольная Компания Краснолиманская”, Задоя - бухгалтером
ГП “Мирноградуголь”. Позже бизнесмен Виталий Кропачев заявлял, что купил частные
“Шахта “Россия” и “Шахта 1-3 Новогродовская”. Но в последний момент сделка сорвалась и в
начале 2018 г. владельцем частной фирмы “Шахта 1-3 Новогродовская” стал Валерий
Атанов. Он также вошел в состав владельцев частной фирмы “Шахта “Россия”, где его
бизнес-партнером стал дончанин Вячеслав Карий. Обе фирмы возглавил Андрей Колотов.
После этого председатель ПАО “Донбассэнерго” Эдуард Бондаренко заявил о своей
причастности к новым владельцам “Шахта “Россия” и “Шахта 1-3 Новогродовская” и
заверил, что это его личный проект. ...
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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Суд відмовився закрити справу про банкрутство
вугільної компанії "імені" Королевської

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

 ГЕС & ГАЕС
14.03.2019

Західний апеляційний госпсуд 4 березня залишив без змін
резолютивну частину ухвали Госпсуду Львівської області від 24.05.2018,
якою було відкрито провадження у справі №914/2441/15.
Мова йде про справу щодо банкрутства ПАТ "Львівська вугільна компанія", визнано
безспірні вимоги ініціюючого кредитора - "Альфа-Банку" - в розмірі 11,16 млн грн, введено
мораторій на задоволення вимог кредиторів. Згідно з судовими матеріалами, наразі
державі в особі регіонального відділення Фонду держмайна по Львівській області є
власником 37,578% акцій ПАТ "Львівська вугільна компанія". ЗМІ пов’язують ПАТ
"Львівська вугільна компанія" з нардепом Наталією Королевською (входить у фракцію
Опоблоку), водночас, як повідомлялося, на компанію впливають в т.ч. люди, близькі до
чинної влади. На виробничих потужностях цього підприємства збагачується вугілля, яке
видобувають держшахти Західної України. Нагадаємо, 2 серпня 2018 р. Господарський суд
Львівської обл. розпочав процедуру санації (системи заходів щодо поліпшення фінансового
становища підприємства) ПАТ Львівська вугільна компанія. Про це йдеться в повідомленні
компанії. Керуючим санацією призначений тимчасово виконуючий повноваження голови
правління-генерального директора компанії Володимир Постоленка. Львівська вугільна
компанія володіє єдиною фабрикою з переробки продукції держпідприємств Львіввугілля і
Волиньвугілля. До складу компанії також входить єдина в Західній Україні центральна
збагачувальна фабрика (ЦЗФ) - Червоноградська. Виробнича потужність ЦЗФ - 9,6 млн тонн
вугілля на рік. Акіонерамі компанії є держава - 37,6% акцій, і компанії Вантажнотранспортне управління - 22,8%, Інфорас - 23% і Асп Трейд Груп - 16,67%. Як зазначається,
25 серпня 2015 року Госпсуд Львівської області порушив справу про банкрутство
Львівської вугільної компанії за заявою кредитора - Альфа-Банку Україна. Причиною стали
вимоги банку в розмірі 11,2 млн грн. При цьому, загальна сума заборгованості компанії
перед кредиторами становить 190,9 млн грн. 18 жовтня 2016 року Вищий госпсуд України
скасував рішення Госпсуду Львівської області про банкрутство та постанову Львівського
апеляційного господарського суду. Справу знову передали на розгляд до Господарського
суду Львівської області, але в іншому складі, який 16 грудня 2016 року відновив справу про
банкрутство Львівської вугільної компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Компания "Укргидроэнерго" по итогам 2018 года увеличила чистую
прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 3,67 млрд грн. Об этом
говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.
Чистый доход (выручка) общества в 2018 г. составил 7,96 млрд грн. Чистая прибыль
по результатам 2018 года – 3,67 млрд грн. "Прибыльная деятельность общества в течение
последних 10 лет является высоким положительным показателем. И это несмотря на
высокий уровень убытков (расходов), связанных с девальвацией гривни, значительным
ростом объемов обязательных налогов и сборов. Коэффициент текущей ликвидности - 1,69,
что указывает на достаточные возможности погашать текущие обязательства в срочном
порядке", – сказано в сообщени. Отмечается также, что по итогам работы в 2018 г. общество
уплатило в полном объеме свои обязательства в бюджеты всех уровней – 2,2 млрд грн. Как
сообщалось, по итогам 2017 года "Укргидроэнерго" сократило чистую прибыль на 33,7%
(744,19 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 1,47 млрд грн, чистый доход снизился на
4,7% (281,41 млн грн) – до 5,72 млрд грн. "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные
гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра.
Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103
гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и
угольной промышленности владеет 100% акций общества.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕПЛОМЕРЕЖІ

Кабинет министров утвердил финплан
«Центрэнерго»
07.03.2019

 ГЕНЕРАЦІЯ

 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Cправа ДП «НАЕК «Енергоатом»: обвинувальний акт
стосовно ще двох осіб скеровано до суду
01.03.2019

В четвер, 28 лютого ц. р. обвинувальний акт стосовно ще двох осіб,
задіяних у заволодінні €6,4 млн ДП «НАЕК «Енергоатом», скеровано до суду.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Вказані особи обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5
ст.191 Кримінального кодексу України. За даними слідства, обвинувачені виступали
представниками компанії «Bradcrest Investment S.A» (Панамська Республіка), задіяної у
схемі з закупівлі держпідприємством обладнання за завищеними цінами. Саме на рахунки
цієї компанії переможець тендеру — чеська компанія «Skoda JS» (фактичний власник —
російське ЗАТ «Об’єднані машинобудівні заводи») — перерахувала 6,4 млн євро нібито за
консультаційні послуги. Згодом детективи НАБУ з’ясували, що ця сума еквівалентна тій, на
яку завищили вартість поставленого ДП «НАЕК «Енергоатом» обладнання. Власником
(бенефіціаром) панамської компанії «Bradcrest Investment S.A» є екс-народний депутат
України, колишній голова комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного комплексу, який уже має статус обвинуваченого. Один із підозрюваних,
колишній керівник відокремленого структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», який
представляв «Bradcrest Investment S.A», домовлявся з представниками «Skoda JS» про
розміри оплати «консультаційних послуг» та укладав необхідні для цього документи.
Кошти з рахунків «Skoda JS» після отримання їх від ДП «НАЕК «Енергоатом» у визначених
попередньо сумах скеровувались на рахунки «Bradcrest Investment S.A», відкриттям яких у
банках Швейцарії опікувався другий представник цієї компанії. Другий підозрюваний, який
у банківських документах фігурує як фінансовий директор, також готував та скеровував на
адресу банків Швейцарії необхідні для перерахування з рахунків «Bradcrest Investment S.A»
коштів в інтересах екс-народного депутата та членів його родини.
Читати повністю >>>
За матеріалами nabu.gov.ua
Кабмин передал госпредприятие "Барьер"
концерну "Ядерное топливо"
14.03.2019

Государственное предприятия "Барьер" войдет в состав участников
государственного концерна "Ядерное топливо". Об этом сообщает
БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании в среду, 13
марта. ГП "Барьер" создано в 2001 году для обслуживания хвостохранилищ радиоактивных
отходов (РАО), образовавшихся от переработки урановой руды на Приднепровском
химическом заводе. В задачи ГП "Барьер" входит осуществление рекультивацийцновосстановительных работ на радиоактивно загрязненных территориях, обращение с
отходами переработки урановых руд и оборудованием, загрязненным радионуклидами
естественного происхождения, обращение с источниками ионизирующего излучения и
радиоактивными отходами. Концерн "Ядерное топливо" создан с целью организации на
территории Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как
производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка
топливных кассет. "Ядерное топливо" объединяет четыре госпредприятия – "Восточный
горно-обогатительный комбинат", "Смолы", "Днепровский завод прецизионных труб" и
"Украинский
научно-исследовательский
и
проектно-разведочный
институт
промышленной технологии". Как сообщалось, ранее общественный совет при
Государственной инспекции ядерного регулирования Украины объявил о недоверии главе
ведомства Григорию Плачкову. Среди причин такого решения была указана выдача
Госатомрегулирования разрешений госпредприятию "Восточный горно-обогатительный
комбинат" на эксплуатацию хранилища для захоронения радиоактивных отходов, а также
на переработку урановых руд в части прекращения деятельности урановых объектов
бывшего ВО "Приднепровский химический завод", которые принадлежат госпредприятию
"Барьер". При этом, как указано в заявлении, ГП "Восточный ГОК" не имеет финансовых и
людских ресурсов для проведения соответствующей деятельности.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Компания "Укргидроэнерго" увеличила
чистую прибыль в 2,5 раза

Кабинет министров утвердил финансовый план ПАО «Центрэнерго»
на 2019 год с чистой прибылью 183,57 млн грн, что в 2,7 раза меньше
прибыли за 2018 год. Об этом сообщает uaprom.info
Соответствующее распоряжение Кабинета министров №107-р от 6 марта
обнародовано на правительственном портале. «Реализация распоряжения обеспечит
уплату обществом в 2019 г. выплат в пользу государства в сумме 4,14 млрд грн, в том числе
налога на прибыль в размере 199,01 млн грн. Предполагается получение чистой прибыли в
размере 183,57 млн грн», – сказано в комментарии к документу. Напомним, «Центрэнерго»
в 2018 году сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 млрд 391,936 млн грн) по сравнению
с 2017 годом – до 499,127 млн грн, свидетельствуют данные компании в повестке собрания
акционеров энергогенерирующей компании, назначенного на 3 апреля. Таким образом, в
четвертом квартале 2018 года «Центрэнерго» получило чистую прибыль 9,619 млн грн
против 203,271 млн грн чистого убытка в сентябре-декабре 2017 года. Согласно повестке,
компания рассматривает пять вариантов распределения прибыли за 2018 год с
направлением на дивиденды: 30%, 50%, 75%, 80% или 90% от результата деятельности.
«Центрэнерго» в 2018 году увеличило производство электроэнергии на 38,2% по
сравнению с 2017 годом – до 8 млрд 684,9 млн кВт-ч. В том числе выработка Углегорской
ТЭС составила 4 млрд 323,1 млн кВт-ч (+4,6%), Трипольской ТЭС – 2 млрд 200,4 млн кВт-ч
(+2,7 раза), Змиевской ТЭС – 2 млрд 161,4 млн кВт-ч (+63,5%).
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
КП "Киевтеплоэнерго" заключило договоры о
реконструкции ТЭЦ на 65 миллионов
12.03.2019

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" 8 марта 2019 года
заключило ряд договоров на модернизацию ТЭЦ-6 специализированного
предприятия "Киевские ТЭЦ". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как сообщается в ProZorro, ООО "Научно-производственное предприятие "Энергоплюс" проведет работы по внедрению регулирующего привода на береговой насосной
станции стоимостью 24,72 млн грн. Компания ООО "Гранд Энерго" осуществит техническое
переоснащение распредустройства 0,4 кВ и сборок 0,4 кВ на 17,87 млн грн. Компания ООО
"Востокспецремонт" проведет ререоснащение информационно-вычислительной системы
блока №2 на базе стандартной SCADA/DCS системы на 13 млн грн. "Востокспецремонт"
также проведет техническое переоснащение информационно-вычислительной системы
блоков ТЭЦ-5 (І пусковой комплекс) на 10,64 млн грн. Отметим, в ближайшие годы киевские
власти планируют ликвидировать около 50 малых котелен. Дома, подключенные к ним,
будут переподключены на другие теплосети. Об этом стало известно из интервью KV
заместителя главы Киевской горгосадминистарции (КГГА) Петра Пантелеева. “Кроме этого
мероприятия будут направлены на обновление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и обновление агрегатов
больших котельных, которые устарели морально и физически и требуют замены”, добавил Петр Пантелеев. Он уточнил, что КП "Киевтеплоэнерго" планирует вводить
автоматизированную систему управления системой теплоснабжения. Напомним, в столице
насчитывается 1 065 квартир, жильцы которых законно отключились от общих теплосетей
и перешли на индивидуальное отопление. При этом в “Киевтеплоэнерго” утверждают, что
отключение отдельной квартиры в многоквартирном доме от сетей централизованного
отопления действующим законодательством не предусмотрено. Как сообщалось ранее,
инвестпрограмма "Киевтеплоэнерго" по производству э/э и теплоэнергии на ТЭЦ
предполагает вложение в 2019 году около 130 млн грн, программа по производству
теплоэнергии, ее транспортировке и поставке - около 290 млн грн. Руководство
"Киевтеплоэнерго" в 2019 году заявило о планах заменить не менее 100 км трубопроводов
на общую сумму 686 млн грн. КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает Киев теплом и горячим
водоснабжением, эксплуатируя свыше 2,7 тыс. км магистральных и распределительных
теплотрасс, ТЭЦ-5 мощностью 700 МВт, ТЭЦ-6 мощностью 500 МВт, 19 насосных станций и
2,65 тыс. теплопунктов, а также 1,24 тыс. индивидуальных теплопунктов. Полноценную
операционную деятельность предприятие начало 1 июня 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ДТЭК Нефтегаз в 2019 году инвестирует в добычу
и современные технологии более 3 млрд грн
Инвестпрограмма "ДТЭК Киевские электросети" в 2019 г.
составит 368 млн грн - НКРЭКУ
11.03.2019

НКРЭКУ утвердила инвестпрограмму "ДТЭК Киевские электросети" на
2019 год в размере 368 млн грн, что на 20% меньше факта минувшего года и
на 35% меньше предложенного компанией уровня.
При утверждении программы регулятор оценил целесообразность проведения
предложенных компанией мероприятий и проанализировал их стоимость на предмет
соответствия рыночным ценам. Предполагается, что 70% средств (≈ 270 млн грн) будет
направлено на строительство и реконструкцию электросетей. В частности, около 74 млн
грн планируется использовать на продолжение строительства кабельной линии 110 кВ
"Новокиевская-Московская", а также 26 млн грн - на реконструкцию подстанции "Позняки",
40 млн грн - подстанции "Вулкан" и 50 млн грн - подстанции "Бортничи". "Проект
подстанции "Московская-Новокиевская" - многоэтапный, три года назад мы построили
подстанцию "Московская", сейчас от подстанции "Новокиевская" 750 кВ вытягиваем
мощность по сети 110 кВ, это обеспечит и центральную часть столицы, и Голосеевский
район, и часть Святошинского района дополнительными мощностями для будущего
развития города", - сообщил гендиректор "ДТЭК Киевские электросети" Александр
Фоменко на заседании НКРЭКУ. По его словам, еще одно направление инвестпрограммы организация учета потребления электроэнергии в быту. "Программа рассчитана на
несколько лет, уже пять лет осуществляется, впереди еще 7 лет, наша стратегическая
задача - обеспечить всеохватывающий учет потребляемой населением электроэнергии", сказал руководитель компании. В текущем году компания запланировала направить на эти
цели около 24 млн грн. Помимо этого, на внедрение и развитие автоматизированных
систем диспетчерско- технологического управления будет израсходовано 23 млн грн
(компания предлагала 47 млн грн), на внедрение информационных технологий - 8 млн грн
(при запросе в 33 млн грн). "ДТЭК Киевские электросети" предлагала инвестпрограмму на
2019 год на сумму 584 млн грн (1,198 млрд грн - при условии применения системы
стимулирующих (RAB) тарифов). Напомним, что с февраля киевляне начали получать две
платежки за электричество: одна от оператора системы распределения, вторая от
поставщика. В "ДТЭК Киевские электросети" подчеркивают, что за долги 2018 года нужно
платить только им. Также НКРЭКУ утвердила фиксированные тарифы для подключения к
электросетям. Это позволит инвесторам более четко прогнозировать свои расходы.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Антимонопольники зацікавилися купівлею Ахметовим
двох обленерго у росіян
14.03.2019

АМКУ вивчає інформацію щодо концентрації на ринку передачі
електричної енергії місцевими електромережами в зв'язку з купівлею
енергохолдингом "ДТЕК" двох обленерго у групи "VS Energy".
У березні поточного року в Комітеті розпочато розгляд справ щодо концентрації у
вигляді придбання ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" понад 50% акцій ПАТ "Київобленерго" і АТ
"Одесаобленерго". "Зазначені концентрації відбуваються на ринку передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами в територіальних межах Київської та
Одеської областей, де розташовані відповідні електричні мережі", - заявили в АМКУ. "З
метою повного об'єктивного розгляду Комітетом справ, у разі наявності інформації, яка
може вплинути на прийняття Комітетом рішення у справі по суті, просимо зацікавлених
осіб надсилати інформацію, зауваження і пропозиції з питання зазначених концентрацій", сказано в повідомленні. Нагадуємо: на початку січня 2019 року ДТЕК заявив про намір
сконцентрувати 68,2949% акцій "Одесаобленерго" і 93,9978% акцій "Київобленерго", що
належать групі VS Energy. У цьому ж місяці "ДТЕК Нафтогаз" стала власником 24,99% акцій
"Київобленерго" і 16,773013% "Одесаобленерго". За даними ЕП, реальними власниками
групи VS Energy є росіяни Євген Гінер, Михайло Воєводін і Олександр Бабаков. За
неофіційною інформацією, ціна купівлі "Київобленерго" та "Одесаобленерго" становить 250
млн дол: 180 млн дол за 94% акцій Київобленерго та 70 млн дол за 68% "Одесаобленерго".
Після закриття цієї угоди ДТЕК планує поглинути і решту 5 обленерго, що залишаються у
власності росіян. Таким чином, під контроль Ахметова перейдуть Херсонобленерго,
Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Чернівціобленерго, Рівнеобленерго. Обленерго
ДТЕК контролює передачу та збут 37% всієї електроенергії. Після покупки ще двох
обленерго ця доля виростає до 48%. А після поглинання ще 5 обленерго ДТЕК
контролюватиме 57% всієї передачі та збуту електроенергії, прогнозують експерти. 28
грудня АМКУ голосуванням більшості держуповноважених закрив справу щодо
зловживання монопольним становищем енергогенеруючих компаній Ахметова.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

С начала года в Харьковской области открыли
вторую нефтегазовую скважину
03.03.2019

С января 2019 года ЧАО "ДК "Укрнефтебурение"" освоило в Украине
уже вторую скважину. Об этом сообщает пресс-служба предприятия,
передает служба новостей портал delo.ua
В ходе испытания горизонта С-6б получен коммерческий приток нефти и газа,
суточный дебит нефти составил 70 т, природного газа - 15 тыс. м3 (на штуцере 7 мм).
"Скважина 39 раскрыла серпуховские отложения в отдельном тектоническом блоке и тем
самым открыла новую залежь, на которую изначально было нацелено ее бурение.
Впечатляющее пластовое и рабочее давление скважины внушает оптимизм относительно
будущей эксплуатации", - отметил руководитель департамента геологии ЧАО "ДК
"Укрнефтебурение"" Владимир Новиков. В начале января текущего года компания
"Укрнефтебурение" успешно освоила скважину №24, в результате чего дебит на
Сахалинском месторождении достиг рекордной отметки - 2,4 млн м3 природного газа в
сутки. В компании напомнили, что в 2018 году ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" в целом по
Сахалинскому месторождению увеличило добычу газа на 32% (+ 173 млн м3) до 714 млн м3
и конденсата - на 60% (+ 30 тыс. т) до 80 тыс. т. ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" - одна из
крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 г. разрабатывает
Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутскии? район, Харьковская
область). Основные направления деятельности компании - добыча природного газа,
газового конденсата и нефти. Компания эксплуатирует 28 газоконденсатных и
нефтегазовых скважин. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно
эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин. Объем добычи газа УНБ в 2018 году составил
533 млн м3, нефти и конденсата - 72 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Газодобывающая отрасль не может развиваться без системных
инвестиций. Такое мнение высказал гендиректор ДТЭК Нефтегаз Игорь
Щуров во время выступления на Украинском энергетическом форуме в Киеве.
По его словам, именно благодаря системным инвестициям и современным
технологиям за 4 года компания увеличила добычу газа более чем в 3 раза – с 500 млн куб.
м в 2013 г. до более 1,6 млрд куб. м газ в 2016 г. и стабильно, в рамках стратегии освоения
действующих активов, сохраняет этот показатель. «В течение этих лет наша компания
системно инвестировала в разведку и бурение, строительство наземной инфраструктуры,
привлечение современного оборудования и новейших технологий. Общий объем
инвестиций за 6 лет – порядка 10 млрд грн», – сказал Игорь Щуров. Также во время
выступления было отмечено, что сегодня существует три ключевых фактора изменений в
газодобывающей отрасли, от которых зависит достижение энергонезависимости Украины.
Читать полностью >>>
По материалам компании «СКМ»
Компанія “Чорноморнафтогаз” втратила 98% всіх
активів через окупацію Криму
04.03.2019

Через російську окупацію Криму найбільше постраждала компанія
“Чорноморнафтогаз”. Про це розповіла гендиректор компанії Світлана
Нєжнова в програмі UATV “Лицом к лицу”.
Рішення про визнання юрисдикції Росії у справі щодо вкрадених активів НАК
“Нафтогазу” і “Чорноморнафтогазу” на території окупованого Криму відкриває дорогу для
розгляду другої частини справи – про компенсацію збитків. “На даний момент арбітраж
повинен організувати видачу графіка, за яким буде розглянута сума збитків. Буде
вирішено, що безпосередньо включати в ці збитки. Таке рішення очікується через рікпівтора“, – розповіла Світлана Нєжнова. В той самий час МЗС Росії заявило, що не визнає
часткове рішення в зв’язку з відсутністю у арбітражів юрисдикції на розгляд позову НАК
“Нафтогазу” та інших українських компаній проти РФ. За словами Світлани Нєжнової, така
заява була очікуваною. Адже Москва і раніше використовувала ці аргументи, щоб не
виконувати рішення судів. “Через російську окупацію Криму найбільше постраждала
компанія “Чорноморнафтогаз”. Зараз вона працює на території материкової України.
Втрачено доступ до 98% всіх активів. Адже з 10 родовищ видобутку газу, є доступ тільки до
одного – Стрілкового”, – розповіла гендиректор. У 2014 р. “Нафтогаз” вирішив зберегти цю
компанію для міжнародних судів. Вони зібрали всі документи про право власності
“Чорноморнафтогазу” в Криму, щоб заявити про них в міжнародних судах. “Втрачено
газотранспортну систему, морські стаціонарні платформи, сухопутні газотранспортні
системи, підземне сховище газу, флот в кількості 31 плавзасоби, бурові установки 5
покоління”, – говорить Світлана Нєжнова. “Станом на 1 березня 2019 р., з моменту окупації
нелегітимним підприємством було видобуто близько 9 млрд м³ газу“, – заявляє Нєжнова. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами uatv.ua
Гонконгская Kelda через виргинскую "дочку" увеличила долю
в Regal Petroleum с активами в Украине до 28,65%
04.03.2019

Компания Kelda Ltd (Гонконг) через виргинскую "дочку" Kylestone Ltd
увеличила свою долю в британской нефтегазовой компании Regal Petroleum
plc с активами в Украине с 24,432% до 28,652% акций.
Как сообщила Regal на Лондонской фондовой биржи, сделка была осуществлена 6
февраля 2019 г. По состоянию на 2013 год бенефициарами Kelda и Kylestone были Виктор и
Елена Пинчуки. Как сообщалось, в середине августа 2018 года Regal сообщила, что пакет ее
акций в размере 24,432%, принадлежавший российской "Альфа-групп" через Crosson
Overseas Ltd, приобрела Kelda Ltd, которая ранее не была акционером Regal. Контрольным
пакетом Regal в размере 54% владеет Energees Management, входящая в "Смарт-холдинг"
Вадима Новинского. В четвертом квартале 2018 г. среднесуточная добыча углеводородов
на всех трех месторождениях Regal на Украине составила около 235 млн куб. м газа, что на
48% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Компания разрабатывает МехедивскоГолотовщинское и Свиридовское газоконденсатные месторождения в Полтавской области,
а также Васищевское газоконденсатное месторождение в Харьковской области. ..
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Госгеонедр на аукционе продала три нефтегазовые месторождения
06.03.2019

Государственная служба геологии и недр на первом электронном
аукционе продала спецразрешения на 3 из 10 нефтегазовых участков,
выставленных на торги. Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.
За три лицензии государство получит 141 млн гривен при общей стартовой цене
44,8 млн гривен. "За один из лотов велась особенно серьезная борьба: победитель среди 4-х
участников аукциона заплатил цену, на 479% больше от объявленной стоимости прав на
пользование участком", - говорится в сообщении. Эти торги состоялись в принципиально
новом для украинской системы недропользования формате, отмечает временно
исполняющий обязанности Председателя Госгеонедр Олег Кирилюк. "Сегодня мы сделали
важный шаг к полному переводу аукционов по продаже недр в онлайн-режим. Продались
участки площадью 630 кв. км, с ресурсной базой более 2 млн. тонн нефти, более 2 млрд. м.
куб. газа и 50 тыс. т / кв.км условных единиц углеводородов. Онлайн-торги доказали свою
эффективность и еще раз убедили нас, что являются наиболее прозрачным способом
распоряжения недрами. Надеюсь, что экспериментальный проект в Украине окончательно
докажет свою эффективность в последующих аукционах и будут работать на постоянной
основе", - прокомментировал Кирилюк. На сайте электронной системы Prozorro
сообщается, что ООО "Нафтогазсистемы" (входит в портфель активов ДТЭК Нефтегаз
Рината Ахметова) получило право приобрести спецразрешения на пользование недрами
Свитанково-Логивской площади (Харьковская обл.). Финальная стоимость лота составила
85 млн грн. Государственное АО "Укргаздобыча" получило специальное разрешение на
пользование недрами Южно-Кобзивской площади (Харьковская обл.) за 30,95 млн грн.
Компания ООО "Нафтогазопромислова геология" (Burisma Group Николая Злочевского)
победила в торгах Госгеонедр и получила спецразрешение на участок ДубривскоРадченкивской площади (Полтавская обл.). Ценовое предложение от компании составило
25,1 млн грн. На остальные 7 лотов не было заявок от потенциальных инвесторов. 18
декабря сообщалось, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь
Насалик в ходе заседания Кабмина заявил о начале процедуры проведения 12 открытых
конкурсов на поиск и добычу нефти и газа на условиях соглашения о разделе продукции с
иностранными партнерами. Министр объяснил, что добывать газ и нефть планируется в
таких украинских областях, как Ивано-Франковская, Львовская, Полтавская, Черниговская,
Сумская и Харьковская. 10 ноября Кабмин упростил доступ к геоинформации, что будет
способствовать развитию газодобывающей отрасли. …
Читать полностью >>>
По материалам bykvu.com
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Государственная "Надра Украины" продала 33% в газовой
компании Фукса по номинальной стоимости

Госгеонедр Украины приостановила действие
лицензии Regal Petroleum
07.03.2019

НАК "Надра Украины" продала свою долю в 33% уставного капитала в
East Europe Petroleum LLC (EEP, ООО "Ист Юроуп Петролеум", ранее ООО
"Голден Деррик") за 12 млн грн при номинальной стоимости 11,16 млн грн.
Как передает БизнесЦензор, об этом говорится в ответе НАК "Надра Украины" на
запрос члена парламентского комитета по ТЭК Ольги Бельковой, обнародованном на
странице депутата в сети Facebook. НАК "Надра Украины" в письме отметила, что доля НАК
не предоставляла госкомпании реальной возможности влиять на деятельность общества и
принятие управленческих решений. Кроме того, более 10 лет госкомпания не получала
никаких дивидендов от деятельности ООО, а само общество имело большую кредиторскую
задолженность, на основании которой открыто более 50 исполнительных производств. При
этом в госкомпании заявили, что вопрос выхода компании из состава участников EEP
поднимался неоднократно, однако предложений от других претендентов кроме ООО "Авант
Трейд Лимитед" не поступало. В соответствии с этим "Надра Украины" приняло решение о
продаже своей доли "Аванту" по цене, определенной с учетом независимой оценки.
"Государственная НАК "Надра Украины", которая подчинена Госгеонедр, добровольно
продала за 12 млн грн право на разработку 33% из 19 специальных разрешений площадью
участков в 2 тыс. кв. км на разведку и добычу нефти и газа, которые были когда-то
получены ООО "Ист Юроуп Петролеум" (ранее ООО "Голден Деррик") без аукциона как
компанией, которая частично принадлежала государству", – отметила Белькова. Депутат
напомнила, что по итогам первого электронного нефтегазового аукциона 6 марта Украина
продала три спецразрешения (на Свитанково-Логивскую, Южно-Кобзовскую и ДубровскоРадченковскую площади), за которые суммарно было предложено 140 млн грн. Как
сообщалось, в середине января 2019 года стало известно, что "Надра Украины" вышла из
состава учредителей East Europe Petroleum. НАК "Надра Украины" владела 33% уставного
капитала "Ист Юроуп Петролеум", что составляло 11,6 млн грн. После 31 декабря эта доля
перешла к ООО "Авант Трейд Лимитед". Владельцем остальных 67% остается кипрская
Hartlog Limited. Обстоятельства отчуждения 33% и стоимость этой сделки в НАК "Надра
Украины" не сообщали, ссылаясь на коммерческую тайну. ООО "Авант Трейд Лимитед"
основано в декабре 2014 года. На текущий момент учредителями указаны Мария
Мартыненко (99%) и Евгений Мациевский (1%). Мартыненко имеет по 0,1% доли в 20
компаниях, созданных "Ист Юроуп Петролеум" в рамках реорганизации своей
деятельности. Об ООО "Авант Трейд Лимитед" стало известно еще в феврале 2016 года из
сообщения пресс-службы НАК "Надра Украины". Тогда госкомпания сообщал, что ООО
"Авант Трейд Лимитед" перечислило ей 5 млн грн в рамках компенсации за разорванный в
суде договор продажи "Надрами Украины" "Голден Деррику" доли в одном из совместных
предприятий по разработке Сахалинского месторождения. Напомним, в сентябре 2016 года
после более двух лет судебных разбирательства компания "Голден Деррик", которую
связывали с бывшими министрами Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком,
вернула себе право на разработку украинских газовых месторождений. Взлет "Голден
Деррик" пришелся на президентство Виктора Януковича. С марта-апреля 2010 по декабрь
2014 года компания получила около 28 лицензий и согласований (от местных властей) на
разработку нефтегазовых участков. Такие успехи связывали с лоббированием бизнеса
компании министром энергетики Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком. В
феврале 2017 года СМИ сообщали, что экс-министр Минэнергоугля Эдуард Ставицкий и
нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко продали газовый бизнес российскому
миллиардеру Павлу Фуксу, в том числе компанию "Голден Дэррик". Сам Фукс в интервью
ЭП в феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что
планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу. ООО "Голден
Деррик" (Киев) переименовалось в ООО "Ист Юроуп Петролеум" (East Europe Petroleum
LLC), свидетельствуют данные единого госреестра юридических лиц.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Компания "Укрнафта" увеличила
добычу газа и нефти
13.03.2019

В феврале ПАО "Укрнафта" добыло 118,4 тыс. тонн нефти и конденсата
и 90,6 млн кубометров газа, что на 8,4% и 10,9% больше добыча февраля
2018 года. Об этом сообщает БизнесЦензор.
Суточные показатели добычи углеводородов выросли аналогично и составили 4,2
тыс. тонн/сутки нефти и конденсата и 3,2 млн кубометров/сутки газа. В феврале
произошел рост добычи и по сравнению с предыдущим месяцем: суточную добычу нефти и
конденсата увеличилась на 2,2%, а газа - на 1,3%. "Наращивание производственных
результатов пока достигается в условиях ограниченных инвестиций и только на
существующем фонде скважин благодаря капитальным и текущим ремонтам, мерам по
интенсификации добычи, эффективной работе с фондом скважин", - сообщает компания.
Февральские показатели добычи также превысили плановые: для добычи нефти и газового
конденсата - на 6,9% (плановая добыча февраля - 110,7 тыс. тонн), для газа - на 7,6% (план
– 84,2 млн кубометров). Отметим, акционеры крупнейшей нефтедобывающей компании
"Укрнафта" на внеочередном собрании 28 марта планируют прекратить полномочия
председателя правления компании Марка Роллинса с 30 апреля. Об этом говорится в
сообщении Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". "Акционеры
планируют прекратить полномочия председателя правления "Укрнафты" Марка Роллинса с
30 апреля 2019 г. Если к тому времени наблюдательный совет не определится с
кандидатурой руководителя, то эти полномочия временно будет осуществлять лицо,
назначенное общим собранием акционеров", - говорится в нем. Также отмечается, что
акционеры планируют принять решение о прекращении полномочий действующих и
избрании новых членов набсовета. "Новый наблюдательный совет "Укрнафты" будет
сформирован общим собранием акционеров из одиннадцати человек, шесть из которых
будут независимыми директорами в соответствии с утвержденным общим собранием
акционеров уставом общества. Из других пяти директоров три будут представлять
"Нафтогаз", два - миноритарных акционеров", - говорится в сообщении. Как сообщало
агентство, 2017 год "Укрнафта", согласно международным стандартам финансовой
отчетности, закончила с чистой прибылью 101,771 млн гривен. Доход компании в 2017
году увеличился на 19%, или на 4 328,234 млн гривен до 26 906,984 млн гривен по
сравнению с доходом 2016 года (22 578,750 млн гривен). 22 июля 2015 года акционеры
"Укрнафта- государственный в лице НАК "Нафтогаз Украины" и частные миноритарные поддержали кандидатуру гражданина Великобритании Марка Роллинса на должность
предправления компании. 16 сентября Кабинет Министров одобрил подписание трудового
контракта с Роллинсом. 50%+1 акция "Укрнефти" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины",
по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Госгеонедр
опубликовала
приказ
№76
от
11.03.2019
о
приостановлении действия специального разрешения №5626 на пользование
недрами Васищивського газоконденсатного месторождения.
Владельцем этого разрешения является ООО "Пром-Энерго Продукт", которое
работает в Харьковской обл.. и принадлежит Regal Petroleum. В сообщении Regal Petroleum
(входит в Smart Energy) на сайте Лондонской фондовой биржи отмечается, что нарушения,
которые могли бы быть основанием для приостановления действия специального
разрешения в деятельности "Пром-Энерго Продукт", отсутствуют. В ходе прошедшей в
октябре 2018 г. плановой проверки соответствия лицензии были подняты только ограниченные вопросы о способе обработки документации. В то же время эти вопросы не связаны
с соблюдением каких-либо требований по охране окружающей среды, здоровья, техники
безопасности, выплат в бюджеты. Как заявили в нефтегазовом направлении Smart Energy,
куда кроме активов Regal Petroleum входит газодобывающая компания "Укргазвыдобуток",
компания примет меры по защите своих прав в судебном и внесудебном порядке, в том
числе по взысканию убытков в случае вынужденной остановки работ по добыче
углеводородов из-за безосновательного решения Госгеонедр. "Необоснованный приказ
Госгеонедр ставит под сомнение реформы в сфере газодобычи, поскольку демонстрирует
предвзятое отношение и презрение к правам отечественных и зарубежных инвесторов,
поскольку "Пром-Энерго Продукт" действует в Украине от имени британской публичной
компании. При этом игнорируются интересы многих акционеров, ведь более 80 различных
инвестиционных фондов покупают акции Regal Petroleum для тысяч своих инвесторов.
Компания длительное время успешно работает в Украине. А благодаря ряду успешно
реализованных проектов стоимость ее акций в течение 2018 выросла на 632%. Именно
поэтому любые необоснованные действия по отношению к ее украинским активам будут
иметь негативные последствия и влияют на стоимость акций", — прокомментировал
ситуацию генеральный директор группы компаний Smart Energy Сергей Глазунов. Такие
действия могут быть связаны борьбой за компанию. 5 марта британская Daily Mail,
сообщила о том, что Виктор Пинчук через Kelda Ltd хочет расширить свое присутствие на
украинском газовом рынке, приобретя зарегистрированную в Великобритании газовую
компанию Regal Petroleum. Валовая добыча "Пром-Энерго Продукт" в 2018 году составила
почти 35 млн куб м газа и 2,3 тыс. тонн газового конденсата.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Burisma Group: Интерпретация сейсмических данных позволила получить
дополнительную продукцию
14.03.2019

В 2018 г. Burisma провела сейсмические работы в 3D на площади 176
км², заключив договора с несколькими иностранными компаниями на
перекрестное исследование и интерпретацию полученных данных.
«Благодаря новой интерпретации сейсмических данных мы провели дополнительные работы по добуриванию ряда скважин», – заявил Тарас Бурдейный, СЕО Burisma Group.
В частности, были проведены работы по добуриванию скважины №6 на Журавлыной
структуре Деркачевско-Войтеновского участка в Харьковской области, что позволило
получить дополнительные 60 тонн конденсата и 130 тыс. кубометров газа в сутки. Также
завершены работы по интерпретации сейсмики 2D на Ракитнянском месторождении и
сегодня составляются ТЭО работ, в процессе выполнения полевые сейсморазведочные
работы 3D. По словам Тараса Бурдейного, после комплексного изучения результатов
исследований, была создана геологическая модель строения площади на Кубашивском
месторождении, которая позволила определить точку бурения первой поисковой
скважины. В 2019 году Группа планирует перевести сейсмические работы на Октябрьском
месторождении и Ржавецкой площади. На сегодняшний день Burisma Group владеет самым
крупным флотом для проведения разведывательных и сейсмических работ в Украине. При
этом около 30% сейсмических работ компания предоставляет третьим компаниям, в том
числе государственным. Отметим, международная энергетическая группа Burisma признана
лидером среди частных компаний Украины, которые по итогам 2018 года перечислили в
бюджеты всех уровней самый большой объем рентных платежей за пользование недрами.
Согласно данным Государственной фискальной службы Украины и журнала «Рейтинг.
Бизнес в официальных цифрах», Burisma Group заняла первое место среди независимых
газодобывающих компаний по объемам уплаченной ренты — 2,25 млрд грн. Доля Burisma
Group в сумме уплаченной ренты среди частных компаний составила 16,10%. Всего в
Украине (с учетом государственных компаний) на Burisma Group приходится 5,24%
рентных платежей. «Для нас очень важна эта составляющая в нашей деятельности, так как
это часть стратегии корпоративно-социальной ответственности Группы. Рента – это
возможность территориальным громадам вовлечься не только в реализацию стратегии
формирование энергонезависимости страны, но и получить реальные деньги на развитие
населенных пунктов, где ведутся работы по добыче природного газа», – говорит Тарас
Бурдейный, CEO Burisma Group. По итогам 2018 года Burisma Group уплатила в бюджеты
всех уровней 4,25 млрд грн налоговых платежей, что составило 5,76% от всех отчислений
компаний, занимающихся добычей природного газа, нефти и конденсата…
Читать полностью >>>
По материалам Burisma Group
 РИНОК ГАЗУ

Коболєв: газові компанії продають для промисловості газ, який
призначений для населення
06.03.2019

Система, розроблена УТГ для функціонування добового балансування
на ринку газу, зафіксувала факти продажу газзбутами для промисловості
газу, призначеного для потреб населення.
«Сьогодні на нараді в регуляторі, яку ініціював «Укртрансгаз», обговорювалося дуже
цікаве питання. Система добового балансування газу показала факти того, що газ, який
«Нафтогаз» передавав газзбутам, частково перепродували на комерційні компанії», - заявив
на прес-конференції голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. «Ця ситуація має
стати приводом для детального розслідування: чому і як це сталося. А найголовніше - як
часто це відбувалося в минулому», - додав Коболєв. Нагадаємо, Україна з 1 березня 2019
року перейшла на добове балансування ринку природного газу, що відповідає вимогам
Третього енергопакета Європейського Союзу. Наприкінці грудня 2018 року НКРЕКП укотре
перенесла запуск добового балансування на ринку газу України з 1 грудня на 1 березня
2019 року. До цього наприкінці вересня регулятор переніс запуск балансування з 1 жовтня
на 1 грудня 2018 року. У листопаді 2018 року «Нафтогаз» звинуватив облгази в саботажі
впровадження добового балансування ринку газу. У держкомпанії зазначали, що після
завершення періоду первинної реєстрації споживачів у Інформаційній платформі добового
балансування були виявлені значні недоліки в наповненні системи: неповна або
недостовірна інформація про споживачів, надана облгазами, що унеможливлює коректну
реєстрацію споживачів, у тому числі тих, які мають право на отримання газу на умовах ПСО.
Більшість газзбутів належать бізнесмену Дмитру Фірташу.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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 РИНОК НАФТИ
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ НАФТИ

МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ГРАНІТНО-ЩЕБЕНЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

З приватних рук забрали гранітний кар'єр
за майже 10 млн грн

Импорт нефти с начала года
снизился на 26%
07.03.2019

Украина в январе-феврале 2019 г. уменьшила импорт нефти и
нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 26,3% (на 39,647 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 110,93 тыс. тонн.
Как говорится в данных Государственной фискальной службы Украины, нефть
импортирована на $51,683 млн, что на 35,6% меньше, чем в январе-феврале 2018 года
($80,272 млн). В частности, из Азербайджана поступило сырье на $49,577 млн (доля –
95,93%), Литвы – на $2,082 млн (4,03%), Венгрии – на $0,024 млн (0,05%). Экспорт нефти и
нефтяного сырья Украина в январе-феврале 2019 года не осуществляла.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Господарський суд Київської області повернув у власність
держави гранітний кар'єр вартістю 9,7 млн грн, розташований у
с.Бовкун Таращанського р-у.
Земельна ділянка, розташована в селі Бовкун Таращанського району Київської
області, загальною площею майже 13 га та вартістю 9,7 млн грн була передана в оренду на
25 років товариству з обмеженою відповідальністю для виробництва гранітної продукції.
Але, передача цієї ділянки була проведена з відвертим порушенням законодавства,
оскільки її відчуження мало відбутися шляхом проведення аукціону. Органом реєстраційної
служби у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було припинено державну
реєстрацію оренди земельної ділянки за вищевказаним товариством.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ
 ТЕРМІНАЛИ & ПЕРЕВАЛКА. ПАЛИВНІ ТРУБОПРОВОДИ. НАФТОБАЗИ

100 000 тонн базальту під Рівненщиною
виставлять на аукціон
16.03.2019

Білоруський нафтотрейдер хоче встановити контроль
над "ПрикарпатЗахідтрансом"
13.03.2019

ВУП “Нафтобітумний завод”, яке належить найбільшому приватному
білоруському нафтотрейдеру “Інтерсервіс”, планує отримати контроль над
ТОВ “ПрикарпатЗахідтранс”.
За інформацією АМКУ, виробниче унітарне підприємство “Нафтобітумний завод”
просить схвалити купівлю понад 50% у “ПрикарпатЗахідтранс”, яке експлуатує ділянку
нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”. Раніше “Нафтобітумний завод” був в
числі претендентів на купівлю держпакета акцій енергогенерувальної компанії ПАТ
“Центренерго”, конкурс з якого був визнаний в грудні 2018 р. таким, що не відбувся.
Нагадаємо, в 2015 році АМКУ дозволив швейцарській International Trading Partners AG
(Санкт-Галлен), власником якої є громадянин Німеччини Анатолій Шеффер, придбати акції
компанії АТ “Південно-Західне акціонерне товариство трубопровідного транспорту
нафтопродуктів” (Самара, РФ), що входить в АК “Транснєфть”. Як повідомляє агентство, в
2016 році International Trading Partners AG купила “ПрикарпатЗахідтранс” у “Транснєфті”.
“ПрикарпатЗахідтранс” експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу “Самара-Західний
напрямок” протяжністю близько 1,1 тис. км, призначений для прокачування дизельного
палива з Росії і Білорусі як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту в Європу,
зокрема в Угорщину. Проектна потужність магістралі – 3,5 млн тонн на рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua

Держгеонадра планують виставити на аукціон родовище на
Рівненщині. Воно розташоване у селі Іванчі, що на Володимиреччині.
Про це повідомляє служба новин порталу radiotrek.rv.ua
Згідно зі списком перспективних родовищ, воно - єдине на Рівненщині, яке планують
виставляти на аукціон. За даними служби, у родовищі - понад 100 тисяч тонн покладів
базальту. Відзначимо, базальт - найпоширеніша гірська порода, основна порода дна океану,
складається з плагіоклазу і містить відносно небагато кремнію (менше 50%). Звичайно
темно-сірого кольору, але може бути зеленим, коричневим або чорним. За хімічним і
мінеральним складом виділяють такі базальти: олівінові ненасичені кремнеземом (SiO2
близько 45%) і безолівінові (SiO2 близько 50%) толеїтові базальти. Фізико-механічні
властивості базальтів дуже різні, що пояснюється різною їх пористістю. Толеїтові базальти
займають обширні площі на платформах (трапові формації Сибіру, Південної Америки,
Індії). З породами траппової формації пов'язані родовищ руд заліза, нікелю, платини,
ісландського шпату. Як міцна гірська порода базальт використовується в будівництві і є
сировиною для кам’яного литва, що застосовується як кислототривкий матеріал у хімічній
промисловості.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiotrek.rv.ua
 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДП «Артемсіль» сплатило податків
на суму понад 650 млн грн
11.03.2019

 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Коломойский поменял номинальных владельцев
своих автозаправок
14.03.2019

В январе группа "Приват" украинского бизнесмена Игоря
Коломойского провела вторую волну массовой ротации юридических лиц,
которые управляют ее сетью автозаправочных станций, сообщает enkorr.
Так, первая волна была в октябре-ноябре прошлого года. Тогда "Приват" провел
ротацию операторов 739 АЗС в 16 областях. В этот раз она задела 4 региона — Винницкую,
Черкасскую, Херсонскую и Закарпатскую области, которые в первой волне не участвовали.
В схеме задействованы 6 новых компаний, которые сменили 6 юридических лиц,
управлявших 136 АЗС в течение одного года и трех месяцев. В частности, в Черкасской
области 36 АЗС от ООО "Орион 2017" и "АЗС-Ч" перешли к ООО "Энерджи-Ойл" и "Бест
Петрол". В Херсонской области на 39 станциях ООО "Верен" и "Менсис" сменили ООО "БоннГрупп" и "Парма-Трейд". В Винницкой области управлять 29 станциями место ООО "Элекон
Трейд" стало ООО "Азас", а в Закарпатской — 32 станции перешли от "Элизиум Стар" к
"Лакро Групп". На сегодняняшний день розничная сеть "Привата" включает 1 тысяч 540
заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране.
В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в
Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы
"Приват". В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ровенской – 40%, в
остальных регионах – от 20 до 25%. По информации Enkorr, АЗС группы "Приват"
обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника – НПЗ "Укртатнафта". ПАО
"Укртатнафта" — крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной
мощностью 18,6 млн т. С октября 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой"
совершает группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Формально
управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые
меняются с интервалом в год. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может
производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное
или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции
осуществляют в половине украинских областей. Напомним, 22 января 2019 года
совладелец группы компаний "Полюс – Элемент – Unimex" (далее Unimex) Борис Ганджа
назначен генеральным директором ООО "ГЛУСКО УКРАИНА", которое занимается
розничной и оптовой торговлей нефтепродуктами, в частности развивает сеть АЗС GLUSCO.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

За підсумком 2018 р. держпідприємство «Артемсіль» перерахувало до
бюджетів різних рівнів податків, зборів та платежів на загальну суму 652,6
млн грн, що на 43% більше аналогічного показника 2017 р.
Із зазначеної суми податків та зборів відрахування частини чистого прибутку
(дивіденди) склали 209,3 млн грн. Протягом минулого року спостерігався стійкий ріст
економічної ефективності роботи підприємства, у зв’язку з чим оплата податку на прибуток
склала 53,2 млн грн, що на 15% більше у порівняні з 2017 р. Зростання заробітної плати
працівників підприємства вплинуло на збільшення відрахування податку з доходів
фізичних осіб – 86,5 млн грн (23% до показника 2017 р.). Єдиний соціальний внесок склав
101,3 млн грн (20%). За підсумком 2018 року оплата податку на додану вартість зросла у
порівнянні з 2017 роком на 16% і склала 92,4 млн грн. Рентна плата за користування
надрами була на рівні 60,7 млн грн (20%). Торік у повному обсязі ДП «Артемсіль»
відрахувало кошти й до місцевого бюджету. Так, у 2018 році на рахунки Соледарської
міської об’єднаної територіальної громади, на території якої знаходиться підприємство,
надійшло понад 54 млн грн. Зазначена сума становить 44% від загального доходу громади.
За даними Державної фіскальної служби України, ДП «Артемсіль» залишається одним з
найбільших платників податків країни. Підприємство виконує свої фінансові зобов’язання
перед державою, сплачуючи обов’язкові збори. Довідково: ДП «Артемсіль» – одне з
найбільших підприємств з видобутку і реалізації кухонної солі (NaCl) на території
Центральної та Східної Європи. Виробничі потужності ДП «Артемсіль» знаходяться в м.
Соледар (Донецька область). Підприємство експортує продукцію у 19 країн світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
 ВОГНЕТРИВКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

УАВП презентує дослідження споживачів та постачальників
вапнякового каменю за січень-лютий 2019 р.
07.03.2019

За підсумками дослідження актуалізовано основні галузі споживання
вапнякового каменю, споживачі та постачальники, їх взаємозв’язок, поділ
ринку на кептивний та незалежний.
За результатами дослідження, за перші два місяці 2019 року поставки вапняку
залізницею склали 1,5 млн.т, що на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому у лютому поставлено 0,8 млн т, що менше лютневого показника попереднього
року на 5% – динаміка дещо покращилася, порівняно з січнем. Порівняно з минулим роком,
у січні-лютому суттєво збільшила частку відвантажень Донецька область (з 30% до 48%),
яка перевищила відвантаження Тернопільської і Хмельницької областей разом взятих.
Серед областей споживання продовжують лідирувати Дніпропетровська та Донецька
області, які разом складають 74% поставок. За 2 місяці 2019 р., галузевий зріз споживання
вапнякового каменю лишається без суттєвих змін. Основними споживачами вапняку
залізницею, як і в цілому на ринку, є підприємства металургійного комплексу. Також
помітною часткою володіють підприємства цементної промисловості та виробники вапна.
Зміни в динаміці поставок вапняку задає металургійна галузь – по ній спад, як і по
поставках в цілому, склав 18%. Ринок вапняку умовно поділяється на кептивний (коли
постачальник та споживач є представниками однієї групи) та вільний. Станом на лютий
2019 року вільний ринок складає 72%, що дещо менше показника минулого року за
аналогічний період. Ринок постачальників вапняку залізницею характеризується високою
концентрацією, ТОП-9 компаній-виробників за два перші місяці 2019 року складає 97%. Всі
найбільші виробники за перші два місяці до аналогічного періоду минулого року показали
більший чи менший спад поставок: НТРУ на 4%, ГДП на 33%, Тернопільський кар’єр на 17%.
Читати повністю (інфографіка) >>>
Читайте також: УАВП презентує
дослідження споживачів та
За матеріалами УАВП
постачальників вапна в Україні за січеньлютий 2019 р. >>>
.
.
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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

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

АрселорМіттал Кривий Ріг придбав новий
прохідницький комплекс
07.03.2019

Металлурги дали прогноз по
производству в апреле
13.03.2019

В апреле 2019 г. украинские металлургические предприятия
планируют произвести 1,7 млн. т стали. Такой прогноз содержится в
материалах ОП «Укрметаллургпром».
При этом выпуск чугуна составит порядка 1,7 млн. т, проката – 1,5 млн. т. На март
«Укрметаллургпром» прогнозировал уровень производства чугуна порядка 1,8 млн. т,
стали – 1,9 млн. т, проката – 1,6 млн. т. По уточненным в ходе балансового совещания в ОП
«Укрметаллургпром» данным, в феврале 2019 года металлургическими предприятиями
произведено: чугуна – 1,59 млн т (89% относительно января 2019 г.); стали – 1,69 млн т
(91%); проката – 1,48 млн т (92%). Снижение объемов производства по сравнению с
предыдущим месяцем было обусловлено разницей в количестве дней, а также проведением
капитальных и планово-предупредительных ремонтов основных металлургических
агрегатов на ряде предприятий. За два месяца 2019 года произведено: железорудного
концентрата – 10,20 млн т (101% относительно аналогичного периода 2018 г.); агломерата
– 5,15 млн т (96%); окатышей – 3,66 млн т (104%); кокса валового (6% вл.) – 1,70 млн т
(96%); чугуна – 3,38 млн т (94%); стали – 3,54 млн т (100%); проката – 3,08 млн т (99%);
трубной продукции – 0,17 млн т (100%). По состоянию на 13 марта 2019 года, из основных
действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 19 из 21 доменных
печей, 8 из 9 мартеновских печей, 15 из 16 конвертеров, 7 из 15 электропечей и 15 из 15
машин непрерывного литья заготовки. ...
Читать полностью >>>

Читайте также: Металлурги дали прогноз
по производству в марте >>>

По материалам uaprom.info

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

В «Евразе» назвали причины и последствия продажи
украинских активов
04.03.2019

Российская металлургическая компания «Евраз» называет причиной
продажи украинских активов – ДМЗ, «Южкокса» и ГОКа «Сухая Балка» ограниченные возможности роста в данном регионе.
Согласно годовому отчету компании, продажа ДМЗ привела к сокращению продаж
металлопродукции в 2018 году по всей группе на 7,6%. В то же время стальной сегмент
показал снижение расходов на 3,1%. Прежде всего, это касается 9,5%-ного уменьшения
затрат на сырьевые материалы, в частности, на покупку железной руды (-24%),
коксующегося угля (-10,8%) и другого сырья (-10,5%) в результате продажи ДМЗ в марте
2018-го и «Южкокса» в декабре 2017-го. Кроме того, затраты на перевозки сократились на
8,9% на фоне девальвации рубля и продажи ГОКа «Сухая Балка» в июне 2017-го. Более того,
затраты на персонал уменьшились на 7,4% благодаря девальвации рубля и продажи ДМЗ.
Так, на 31 декабря 2018 году количество сотрудников всего «Евраза» составило 68,379 тыс.
человек, что на 3% ниже к АППГ. Кроме того, согласно финотчету Evraz, компания 6 марта
2018 года продала 97,73% акций Днепровского металлургического завода (ДМЗ) третьей
стороне за $35 млн. При этом изначально речь шла о сумме сделки в около $106 млн.
Оплата была проведена несколькими частями – первые $25 млн. были выплачены сразу
после подписания договора купли-продажи, остальная часть суммы - до декабря 2018 года.
При этом, как утверждают в компании, Evraz признал убыток от продажи ДМЗ в размере
$10 млн., включая $60 млн. кумулятивных потерь от курсовых разниц.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Выручка Metinvest B.V. в декабре 2018 г.
возросла на $51млн
05.03.2019

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании группы
"Метинвест", в декабре 2018 года возросла на 5,6%, или на $51млн, по
сравнению с предыдущим месяцем - до $968 млн с $917 млн.
Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным
ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, показатель EBITDA по
итогам декабря составил $103 млн, что на 44% (на $81 млн) меньше, чем в ноябре ($184
млн). Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы
за декабрь 2018 года составила "минус" $9 млн (в ноябре - $69 млн), в том числе $2 млн - от
участия в СП ($8 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $113 млн (в ноябре - $105
млн), в том числе от СП - $11 млн ($16 млн). Расходы управляющей компании составили $11
млн ($9 млн). "В декабре 2018 года группа признала обесценивание определенной торговой
и прочей дебиторской задолженности в размере $55 млн в связи с наличием
неопределенности, связанной с ожидаемым сроком и вероятностью ее погашения. В том
числе резерв обесценивания был признан в отношении НДС к возмещению в размере $46
млн, принадлежащий предприятиям, активы которых расположены на временно
неконтролируемой территории", - поясняется в примечании. В свою очередь, аналитик
Concorde Capital Дмитрий Хорошун сообщил, что на получение отрицательного результата
EBITDA металлургического сегмента повлияло как снижение цен на сталь, так и, вероятно,
определенная доля списаний НДС. "Большинство списаний НДС - это именно
металлургический сегмент, к которому относились ХТЗ ЕМЗ+ММЗ (Харцыский трубный
завод, Енакиевский метзавод и его филиал Макеевский метзавод, расположенные НКТ, ИФ)", - полагает эксперт. Согласно отчетности, общая выручка в декабре-2018 состояла из
выручки метдивизиона в размере $809 млн (в ноябре - $763 млн), горнодобывающего $314 млн ($307 млн), внутригрупповые продажи - $155 ($153 млн). Общая задолженность
компании в декабре снизилась на $2 млн по сравнению с ноябрем - до $2,743 млрд с $2,745
млрд. При этом объем денежных средств упал на $86 млн - до $280 млн с $366 млн.
Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $28 млн
(полученные дивиденды - $41 млн), использованные в финансовой деятельности - $123
млн. Кроме того, как сообщается, "Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки
(произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в декабре в объеме 124 тыс. тонн получил
$60 млн, также от перепродажи 264 тыс. тонн плоского проката - $143 млн, 55 тыс. тонн
длинного проката - $31 млн, 81 тыс. тонн чушкового чугуна - $30 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» уклав контракт з компанією
«Ремоптімабуд» на постачання нового прохідницького комплексу для своєї
шахти. Його вартість – близько 2,5 млн грн.
Вантажопідйомність нового прохідницького комплексу складає 510 кг, перетин
виробітки (кругла та квадратна) – від 2 до 3,3 квадратних метрів. Це обладнання купується
за програмою технічного переозброєння та буде використовуватись для проходки
вертикальних гірничих виробіток від 20 до 90 метрів разом з ще двома прохідницькими
комплексами. Новий комплекс допоможе шахтоуправлінню підприємства виконати план з
видобутку руди цього року на рівні 900 тисяч тонн. Загалом у двох кар'єрах і шахті
«АрселорМіттал Кривий Ріг» планує добути цього року понад 25 млн тонн руди. Термін
постачання обладнання на підприємство – літо 2019 року. Відзначимо, в 2018 році витрати
«АрселорМіттал Кривий Ріг» на навчання своїх працівників та дочірніх підприємств
перевищили 14,3 млн грн. В цьому році компанія збереже їх на тому же рівні і продовжить
підготовку фахівців для роботи на новому обладнанні, яке закуповує для впровадження
інвестиційних проектів. Так, для нового відділення безперервної розливки сталі,
будівництво якого завершується в цьому році, вже підготовлено 90 машиністів крана. Крім
того, 53 людини навчалися на розливальника сталі, підручного сталевара установки
позапічного оброблення сталі, слюсаря-ремонтника і бригадира з переміщення сировини.
Ще 145 осіб зараз завершують навчання за цими професіями. Таким чином, формується
персонал для механо, електро- і енергослужби, а також для обслуговування ключового
обладнання – установки піч-ковш, газоочистки, водопідготовки і безпосередньо машин
безперервного лиття заготовок. Спеціалістів та робітників нерідко навчають спільно з
представниками компаній, які постачають обладнання і здійснюють його наладку. Готують
фахівців і для дрібносортного стану-250-4, реконструкція якого триватиме до літа 2019
року. Близько 80 осіб пройдуть навчання – це і вальцювальники стана гарячого прокату, і
нагрівальники металу, і слюсарі-ремонтники, а також змінний персонал основного
виробничого цеху та старші майстри. Практично кожен інвестпроект і закупка нового
устаткування вимагають підвищення кваліфікації працівників. Наприклад, в минулому році
для нового комплексу коксових батарей №№ 5 і 6 потрібні були машиністи коксових машин
– на них вивчилися двереві і люкові. Підприємству дешевше перевчити свій персонал, ніж
залучати готових фахівців на ринку праці. За 2018 рік близько 97% працівників
«АрселорМіттал Кривий Ріг» і дочірніх підприємств пройшли професійне навчання – це 33
445 учасників різних курсів (частина працівників відвідала кілька курсів). Одні освоюють
професію при працевлаштуванні на підприємство, інші проходять переатестацію, треті
отримують допуск до різних видів робіт, четверті набувають ще одну професію. Станом на
кінець минулого року, близько 70% робочого персоналу мають другу професію, що дає
можливість підприємству перерозподіляти людей на виробництві, а самим співробітникам
– переходити на більш високооплачувану роботу. В тому числі при створенні нових робочих
місць для великих інвестпроектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАО «АМКР»
Компания "Интерпайп" увеличила уплату налогов и сборов
в бюджеты и внебюджетные фонды на 14,8%
13.03.2019

Компания "Интерпайп" по итогам 2018 г. увеличила уплату налогов и
сборов в бюджеты и внебюджетные фонды на 14,8% по сравнению с 2017
годом - до 2,17 млрд грн (в 2017-м - 1,89 млрд грн).
Как сообщается в пресс-релизе компании, объем отчислений в госбюджет составил
около 1,334 млрд грн, в местные бюджеты – около 454 млн грн. Кроме того, около 382 млн
грн перечислено в виде ЕСВ. "В 2018 году каждая тонна произведенной нами продукции
принесла бюджету Украины 2532 грн. В ситуации, когда против украинских металлургов
вводят пошлины по всему миру, инициативы государства по развитию внутреннего рынка
потребления металлопродукции будут иметь прямой эффект в виде возврата налогов. С
точки зрения продукции "Интерпайп" такими сферами являются добыча нефти и газа,
вагоностроение и модернизация ЖКХ", - отметил директор по экономике и финансам
компании Денис Морозов, слова которого приводятся в пресс-релизе. "Интерпайп" с 2012
года не обнародует финансовые результаты. Как сообщалось ранее, компания (ТКК)
"Интерпайп" в рамках реструктуризации обязательств намерена предложить кредиторам
инструменты восстановления стоимости (value recovery instruments, VRI). Об этом
сообщило издание Debtwire со ссылкой на свои источники, передает БизнесЦензор со
ссылкой на Интерфакс-Украина. Согласно сообщению, выплаты по таким инструментам
будут привязаны к большему из показателей – EBITDA или уровень свободных денежных
средств (cash available for debt service, CFADS). В том числе в первые четыре года обращения
VRI сумму выплаты предлагается установить на уровне 15% EBITDA или CFADS, на пятыйседьмой годы – 20%, 8-10 годы – 25%. По данным Debtwire, при этом компания намерена
сохранить условия предыдущего предложения о реструктуризации долга. Как сообщил
генеральный директор "Интерпайпа" (CEO) Фади Храйбе в интервью изданию Die Welt,
реструктуризация позволит повысить устойчивость баланса компании, тогда как
рыночные риски удалось снизить за счет диверсификации сбыта. "Мы больше не
привязаны к одному рынку. Поэтому если на каком-либо из рынков произойдет спад, это не
ударит по нам существенно", – сказал топ-менеджер. Как сообщалось, по данным Reorg
Research, трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" перенесла крайний срок для своих
кредиторов, чтобы присоединиться к lockup соглашению (о временном отказе от продажи
бумаг) до 20 февраля с 8 февраля. В сентябре 2018 года директор по финансам и экономике
"Интерпайпа" Денис Морозов заявлял, что компания продолжает переговоры с
кредиторами о реструктуризации обязательств на $1,25 млрд. При этом он подчеркнул, что
временных рамок для вынесения кредиторами решения нет. Ранее инвесткомпания
"Конкорд Капитал" со ссылкой на отчет агентства Reorg Research сообщала, что ТКК
"Интерпайп" во время встречи с кредиторами в Лондоне 17 июля представила
предварительный план реструктуризации обязательств на $1,25 млрд. "Интерпайп" входит
в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по
величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция
компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов,
размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В
2018 году компания реализовала 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. т
ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. На
предприятиях группы работают 12 тыс. сотрудников. В структуре компании - пять
промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)",
"Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб",
"Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под
брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является
украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, 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

КЖРК снизил выпуск товарной железной руды
подземной добычи на 21%

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]
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В феврале экспорт железной руды из Украины
упал до 228 млн долларов
12.03.2019

Экспорт руды и железорудных концентратов из Украины в феврале
упал на 2,5%, до $228,6 млн, по сравнению с февралем 2018-го. Об этом
говорится в сводной таможенной статистике на сайте ГФС Украины.
В натуральном выражении экспорт ЖРС сократился на 9,8%, до 2,841 млн т. Доля
экспорта ЖРС во всем объеме внешней торговли Украины составила 5,82%. В целом за 2
мес. Украина отправила на экспорт 5,9 млн т руды и концентратов на сумму $463 млн.
Металлургические компании Украины в феврале почти половину руды поставили в КНР
($76,8 млн), Польшу ($65 млн) и Чехию ($62,2 млн). 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.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com


І ЗОКРЕМА

ЮГОК нарастил выпуск железорудного
концентрата на 6%
06.03.2019

Южный горно-обогатительный комбинат в январе-феврале 2019 года
нарастил выпуск железорудного концентрата на 6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 2 млн 87,2 тыс. тонн.
Как сообщается в пресс-релизе предприятия, за первые два месяца года выпуск
агломерата упал на 27,3% - до 211,6 тыс. тонн. В феврале 2019 года объем производства
концентрата вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до
985,5 тыс. тонн, агломерата снизился на 33,6% - до 105,9 тыс. тонн. Как сообщалось, ЮГОК в
2018 году снизил выпуск концентрата на 0,2% по сравнению с 2017 годом - до 12 млн 246,9
тыс. тонн, агломерата - на 6,1%, до 1 млн 746,3 тыс. тонн. Южный ГОК является одним из
основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата.
Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением
железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с
содержанием железа 58,18%. Сырьевую базу комбината составляют кварциты
Скелеватского месторождения, которое расположено в центральной части Криворожского
железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11
млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата. ЮГОК контролируется группой "Метинвест"
и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в
конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ArcelorMittal намерен в 2019 году увеличить добычу
украинской железной руды на 8,6%
09.03.2019

ПАО “AМКР” (АМКР, Днепропетровская обл.) намерен в 2019 году
увеличить добычу сырой железной руды на 8,6% по сравнению с
прошлым годом — до 25,2 млн тонн с 23,2 млн тонн.
Выпуск железорудного концентрата в текущем году запланирован на уровне 10,3
млн тонн, что на 10,5% выше уровня 2018 года. При этом уточняется, что в 2018 году было
добыто 23,2 млн тонн сырой руды, в 2017 году - 21,92 млн тонн, произведено в прошлом
году 9,32 млн тонн железорудного концентрата, в 2017 г. - 9,1 млн тонн. Как сообщалось, в
соответствии с экспертными оценками, в январе 2019 года предприятие сократило выпуск
проката на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. - до 440 тыс. тонн, стали на 4,8%, до 492 тыс. тонн, чугуна - на 5,6%, до 476 тыс. тонн. Выпуск агломерата упал на
8,4%, до 850 тыс. тонн, товарной железной руды - на 2,5%, до 78 тыс. тонн, железорудного
концентрата - на 11,9%, до 805 тыс. тонн, кокса возрос на 9,2%, до 238 тыс. тонн. В 2018
году предприятие, по оценкам экспертов, сократило выпуск проката на 18,3% по
сравнению с 2017 годом - до 4,197 млн тонн, стали - на 18%, до 4,764 млн тонн, чугуна - на
17,2%, до 4,622 млн тонн. Выпуск агломерата упал на 18,1%, до 8,6 млн тонн, но возрос
товарной железной руды на 21,8%, до 923 тыс. тонн, железорудного концентрата - на 2,1%,
до 9,326 млн тонн, кокса - на 12,6%, до 2,714 млн тонн. “ArcelorMittal Кривой Рог” крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске
длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. ArcelorMittal владеет в Украине
крупнейшим горно-металлургическим комбинатом “ArcelorMittal Кривой Рог” и рядом
малых компаний, в частности, ПАО “ArcelorMittal Берислав”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
ИнГОК увеличил производство товарного железорудного концентрата на 1,2%
11.03.2019

Ингулецкий ГОК в январе-феврале 2019 г. увеличил производство
товарного железорудного концентрата на 1,2% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 1 млн 813,8 тыс. тонн.
Как сообщается в корпоративной газете "Ингулецкий вестник", в феврале план по
производству концентрата выполнен на 101,48%, выпущено 857,62 тыс. тонн продукции с
содержанием железа 66,55%. Также сообщается, что в феврале на рудо-обогатительной
фабрике (РОФ) №2 введен в эксплуатацию новый односпиральный классификатор 1КСН24131, что позволит стабильно выполнять производственные показатели. Кроме того,
бульдозерный парк транспортного подразделения пополнился двумя новыми колесными
бульдозерами Caterpillar 814 К. Кроме этого отмечается, что на предприятии идет
активный этап строительства циклично-поточной технологии транспортировки руды в
карьере с горизонта - 300 м. "Основная цель стратегического проекта – снижение
операционных и эксплуатационных затрат на добычу руды и поддержание объемов ее
производства на уровне не менее 27 млн тонн в год", - констатирует издание. Как сообщил
руководитель проекта УКСиР Виктор Фирыч, при реализации данного проекта
открываются новые возможности для предприятия – значительно нарастить
производственные мощности карьера по добыче руды. Строительство комплекса началось
еще в 2014 г. и было разбито на несколько этапов. Первый – горно-капитальное
строительство тракта "Восточный", выполнен на 97,9%. Второй этап – строительномонтажные работы, которые выполнены на 24% и на сегодня продолжаются. Работы
выполняются совместно с генеральным подрядчиком ООО "Метинвест-Инжиниринг",
производителем работ ПАО "Киевметрострой" и проектным институтом ГПИ
"Кривбасспроект". Ожидаемое завершение строительства комплекса – октябрь 2020 года,
ввод его в эксплуатацию намечен на январь 2021 года. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе-феврале т.г.,
снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 20,9% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 г. - до 652 тыс. тонн.
В феврале КЖРК произвел 283 тыс. тонн руды. Как сообщалось, КЖРК в 2018 году
снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 9,7% по сравнению с 2017
годом - до 4,581 млн тонн. Комбинат специализируется на подземной добыче железной
руды. В основном реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату им. Ильича
(Донецкая обл.). Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в
настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Запорожский железорудный комбинат незначительно
увеличил добычу
15.03.2019

ЗЖРК за 2 мес. т.г. нарастил добычу железной руды на 0,5% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 г. - до 739 тыс. тонн (в январефеврале-2018 - 735,24 тыс. тонн) с содержанием железа в руде 60,87%
По данным отдела контроллинга, опубликованным в корпоративной газете, на
метпредприятия Украины и зарубежья отгружено 786,6 тыс. тонн железорудного сырья
(104,6% плана). В феврале текущего года добыто 371,5 тыс. тонн руды (101%) с
содержанием железа 60,88%, отгружено потребителям 389,8 тыс. тонн продукции (104,8%).
ЗЖРК в 2018 году увеличил добычу железной руды на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до
4,552 млн тонн (в 2017году - 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%). ЗЖРК
разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения,
производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует
продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине меткомбинату «Запорожсталь». Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма
Minerfin, a.s. - 51,1697%, «Запорожсталь» - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Рудник "Сухая Балка" нарастил производство товарной
железной руды на 11,4%
15.03.2019

Рудник "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январефеврале 2019 года нарастил производство товарной железной руды на 11,4%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 458 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, в феврале рудник
произвел 214 тыс. тонн товарной руды. Рудник в 2018 году нарастил производство
товарной железной руды на 8,4% по сравнению с 2017 годом – до 2,725 млн тонн. Рудник
"Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине.
Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника
входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел. "Сухая
Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой
относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47-50%).
Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. Согласно
госреестру собственников на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр)
принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем
количестве голосующих акций). Kadish Limited приобрела компания Berklemond
Investments Ltd., входящая в группу DCH Александра Ярославского. Уставный капитал ЧАО
"Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЧАО “Запорожкокс” Рината Ахметова сократил
выпуск кокса на 5%
05.03.2019

ЧАО “Запорожкокс” в феврале 2019 года сократил производство
доменного кокса на 5,04%, до 65,9 тыс. т, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Об этом сказано в сообщении предприятия.
В феврале 2018 года “Запорожкокс” выпустил 69,4 тыс. т доменного кокса. Всего за
январь-февраль 2019 г. произведено 139,02 тыс. т доменного кокса. Это на 5,7% меньше,
чем в январе-феврале 2018 г. При этом комбинат выполнил план производства доменного
кокса в полном объеме. Снижение объемов выпуска связано с плановым ремонтом
коксовой батареи №2. Инвестиции в ремонт составляют 32 млн грн, отметили на
предприятии. “Запорожкокс” - один из крупнейших коксохимических заводов Украины.
Предприятие производит 10% украинского кокса. Горно-металлургическая монополия
Рината Ахметова “Метинвест” владеет 51% акций компании.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
КХЗ Украины импортировали 1,9 млн тонн рядовых коксующихся
углей и угольного концентрата для коксования
13.03.2019

Коксохимические заводы (КХЗ) Украины за 2 мес. т.г. импортировали
1,87 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для
коксования, что на 3% выше относительно января-февраля 2018 г.
Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром", в феврале
импортировано 0,87 млн тонн (86% относительно января 2019 г.). Поступление углей
украинской добычи за два месяца 2019 г. составило 450 тыс. тонн, что на 10% меньше к
январю-февралю прошлого года. В феврале поставлено 200 тыс. тонн (86% относительно
января). В целом за январь-февраль текущего года украинские КХЗ получили 2,32 млн тонн
углей для коксования, что на 2% выше к январю-февралю прошлого года. При этом доля
импортных углей в общем объеме поставок в январе-феврале-2019 составила составила
80,6%. В феврале на коксохимпредприятия поставлено 1,07 млн тонн коксующихся углей
(85% относительно января). Кроме того, за 2 месяца 2019 г. на украинские метпредприятия
поставлено 1,54 млн тонн кокса (91% относительно января-февраля-2018), из которых
украинского происхождения – 1,43 млн тонн (94%), импортируемого – 110 тыс. тонн (69%).
Доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 7,2% В феврале на
метпредприятия поставлено 727 тыс. тонн кокса (89% к январю), из которых 677 тыс. тонн
- украинского происхождения, 50 тыс. тонн - импортного. Как сообщалось, Украина в 2018
году импортировала 11,98 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата
для коксования, что на 11% выше показателя за 2017 г. с учетом предприятий на НКТ …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ЧАО "Запорожогнеупор" повышает энергоэффективность за счет замены
газозарядных осветительных приборов на светодиодные
13.03.2019

ЧАО "Запорожогнеупор", крупнейшее в Украине предприятие по
производству огнеупорных изделий, повышает энергоэффективность за
счет замены газозарядных осветительных приборов на светодиодные.
Как сообщается в пресс-релизе предприятия, "Запорожогнеупор" направил 600 тыс.
грн на обновление системы наружного освещения. К настоящему времени завершена
замена приборов наружного освещения с переходом на светодиодные энергосберегающие
источники света на 80 га территории предприятия. При этом уточняется, что в рамках
проекта по обновлению приборов наружного освещения энергоэффективные LEDсветильники установлены вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, а также на участках
производства, отдаленных от зданий цехов. Средний уровень освещенности пешеходных
зон и участков после замены газозарядных осветительных приборов на светодиодные
вырос с 5 до 15 люкс. При этом потребление электроэнергии, по оценкам энергетиков
завода, сократится на 50%. "Запорожогнеупор" - крупнейшее в Украине предприятие по
производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Производит
шамотные, муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые, периклазовые,
периклазохромитовые изделия, карбидокремниевые электронагреватели и неформованные огнеупорные материалы. Продукция предприятия широко используется в Украине,
а также в странах СНГ, Европы, Азии и Африки. "Запорожогнеупор" входит в группу
"Метинвест", основными акционерами которой являются донецкое ЧАО "Систем Кэпитал
Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Импорт марганцевой руды в Украину в 2018 г.
сократился на 28%
12.03.2019

Металлургические компании Украины в 2018 г. сократили импорт
марганцевой руды на 27,9%, до 938,9 тыс. т. Об этом сказано в сообщении
Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).
В денежном выражении импорт марганцевой руды в Украину сократился на 18,1%,
до $182,7 млн. По данным ДФС Украины, более половины марганцевой руды Украина
закупила у Ганы (Западная Африка) — 57,5%. Доля этой африканской страны в общем
объеме импорта выросла на 16,5 процентных пункта. На втором месте — Россия (18%, доля
снизилась на 4 проц. пункта), а третье место занимает Южно-Африканская Республика
(16,7%, снижение доли на 2,5 проц. пункта). Марганцевая руда — основное сырье для
производства силикомарганца.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" снизил выпуск никеля
в связи с ремонтом основного оборудования
13.03.2019

ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" в феврале текущего
года значительно снизил выпуск никеля по сравнению с аналогичным
периодом 2018 г. в связи с ремонтом основного оборудования.
"У нас был плановый ремонт печей в феврале, поэтому производство на месяц
сократилось. С начала марта запустили", - сказали на предприятии, не уточнив показатели,
но добавив, что подробнее о ситуации будет изложено в пресс-релизе. На комбинате
пояснили, что в феврале осуществлялся ремонт одной из двух рудно-термических печей. "С
марта опять выходим на полную мощность. Так что глобально сокращения не будет, на
годовые результаты не повлияет", - резюмировали в компании. Как сообщалось, Украина в
январе-феврале текущего года сократила импорт никелевых руд и концентрата в
натуральном выражении на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 170,865 тыс. тонн, в денежном выражении импорт никелевых руд упал на 26,2% - до
$8,055 млн. В Украину никелевую руду импортирует Побужский ферроникелевый
комбинат (ПФК, входит в группу Solway), перерабатывая в год около 1,2 млн тонн руды.
Также сообщалось, что ПФК по января-июня 2018 года снизило выпуск никеля на 2,8% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 7,5 тыс. тонн в связи с ремонтом основного
оборудования. Общий объем переработанной руды в І полугодии-2018 составил 679,054
тыс. т. (106,1% к І полугодию-2017), что соответствует 35,284 тыс. тонн ферроникеля из
рудного сырья (97,7%), или 7,5 тыс. тонн никеля (97,2%). ПФК в 2017 г. сократил выплавку
никеля на 15,6% по сравнению с 2016 г. - до 15,3 тыс. т. в связи с ремонтом основного
оборудования - трубчатой вращающейся печи №4 и рудно-термическая печи №1. Общий
объем переработанной руды составил 1,280 млн тонн (90,2% к 2016 г.), что соответствует
72,5 тыс. тоннам ферроникеля из рудного сырья (90,7%) или 15,3 тыс. тонн никеля (84,4%).
В 2017 г. планировалось произвести 18,7 тыс. тонн никеля. План был выполнен на 81,7%.
Комбинат работает на давальческом сырье, руда поставляется из Гватемалы. Украинская
руда не подходит по физико-химическим характеристикам и отрицательно отражается на
работоспособности оборудования. ПФК - единственное в Украине и б.СССР предприятие,
производящее в промышленном масштабе ферроникель из бедных окисленных никельсодержащих руд. ООО "ПФК" создано на базе имущественного комплекса ОАО "Побужский
ферроникелевый завод". С 2003 г. предприятие приобрела Solway Investment Group. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

06.03.2019

Завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в январе-феврале 2019 года
снизил выпуск готового проката, по оперативным данным, на 24,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 21,1 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за
первые два месяца года завод сократил выплавку стали на 24,9% - до 31,2 тыс. тонн. В
феврале выплавлено около 17 тыс. тонн стали, произведено 10 тыс. тонн проката. Как
сообщалось, на заводе проводится сокращение работников. "Днепроспецсталь" в 2018 году
нарастила выпуск товарной продукции на 17,7% по сравнению с 2017 годом - до 9 млрд
635,547 млн грн в действующих ценах. Завод в прошлом году сократил выплавку стали на
4,5% по сравнению с 2017 годом - 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, а также из
жаропрочных сплавов на основе никеля.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
МК "Азовсталь" сократил производство
общего проката на 9,2%
06.03.2019

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.)
в январе-феврале 2019 г. сократил производство общего проката на 9,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 546 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, выплавка стали снизилась на 1,7% - до
621 тыс. тонн, чугуна - на 16,7%, до 524 тыс. тонн. В феврале "Азовсталь" выпустила 284
тыс. тонн общего проката, 321 тыс. тонн стали, 270 тыс. тонн чугуна. "Азовсталь" в 2018
году сохранила производство общего проката на уровне предыдущего года – 3,879 млн
тонн, но снизила выплавку стали на 4% - до 4,082 млн тонн, чугуна - на 2%, до 3,707 млн
тонн. Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой
является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие
компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Поручители кураховской “Электростали” должны вернуть
российскому госбанку почти 25 млн доллара долга
10.03.2019

Северный
апелляционный
хозсуд
отказался
удовлетворить
апелляционную жалобу ОАО “Донецкий металлопрокатный завод” и оставил
без изменений решение Хозсуда Киева от 12.12.2018.
Речь идет о решении в деле №910/16157/14которым частично был удовлетворен
иск ликвидатора ВТБ Банка и взыскано с ПАО “Донецкий металлопрокатный завод” и ООО
“Авентин” почти 25 млн долларов задолженности как поручителей ООО “Электросталь” по
кредитному договору №70 от 23.12.2010 (на основании договоров поручительства №70/Z5 от 23.12.2010 и №70/Z-7 от 28.07.2014), пишет Finbalance. В госреестре юрлиц конечными
бенефициарами ПАО “Донецкий металлопрокатный завод” указаны Игорь Андреев, Юрий
Рубан, Геннадий Узбек. Учредителем ООО “Авентин” значится Александр Якубенко, а ООО
“Электросталь” — ЗАО “Геркулес”, ООО “Металлургия” (при этом как конечный бенефициар
фигурирует Виктор Гашпар).
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
МК «Запорожсталь» за 2 мес. нарастила
выплавку стали на 0,4%
11.03.2019

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" в январефеврале 2019 года нарастила выплавку стали на 0,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 683,7 тыс. тонн.
Как сообщается в пресс-релизе компании, производство проката в первые два
месяца года сократилось на 2,8% - до 572,8 тыс. тонн, чугуна - на 2,9%, до 730,8 тыс. тонн. В
феврале произведено 360,9 тыс. тонн чугуна, 329,6 тыс. тонн стали, 277 тыс. тонн проката.
Как сообщалось, "Запорожсталь" в 2018 г. нарастила выпуск проката на 10% по сравнению с
2017 г. - до 3 млн 537,4 тыс. тонн, стали на 4,6% - до 4 млн 105,8 тыс. тонн, чугуна - на 15,6%,
до 4 млн 386,5 тыс. тонн. "Запорожсталь" - одно из наиболее крупных промышленных
предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у
потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из
углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый
профиль. Основными потребителями продукции являются производители сварных труб,
предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения,
производители изделий бытовой техники. МК "Запорожсталь" находится в процессе
интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем
Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО
"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Криворожский горно-металлургический комбинат
увеличил выпуск стали на 7%
13.03.2019

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича
нарастил выпуск общего проката на 24%
05.03.2019

ММК им. Ильича в январе-феврале 2019 года нарастил выпуск общего
проката, по оперативным данным, на 24,3% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года - до 563 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, производство стали
за этот период возросло на 19,1% - до 629 тыс. тонн, но снизилось чугуна – на 6,2%, до 742
тыс. тонн. В феврале ММК произвел 270 тыс. тонн общего проката, 294 тыс. тонн стали, 318
тыс. тонн чугуна. Как сообщила пресс-служба "Метинвеста", на ММК запущен новый
комплекс машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №4, инвестиции - $150 млн. Этот
комплекс разработан с учетом новейших технологий, соблюдением европейских
экологических стандартов, что позволит увеличить мощности ММК по выплавке стали
почти на 40%, а также даст возможность повысить энергоэффективность, качество
продукции, увеличить переработку чугуна в продукцию премиум-сегмента. Оборудование
для нового комплекса поставила компания Primetals Technologies.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" снизил
выпуск готового проката, на 24,2%

ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР) в январе-феврале 2019 года
нарастил выпуск проката на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом
2018 года - до 830 тыс. тонн.
Как сообщил источник в отрасли, за данный период предприятие увеличило выпуск
стали на 6,9%, до 941 тыс. тонн, чугуна - на 10,5%, до 917 тыс. тонн. При этом производство
агломерата возросло на 3,1%, до 1,650 млн тонн, товарной железной руды - на 4,2%, до 149
тыс. тонн, кокса на 14,1%, до 468 тыс. тонн, но снизилось железорудного концентрата - на
6,9%, до 1,590 млн тонн. В феврале произведено 390 тыс. тонн проката, 449 тыс. тонн стали,
441 тыс. тонн чугуна, 800 тыс. тонн агломерата, 71 тыс. тонн товарной железной руды, 784
тыс. тонн железорудного концентрата, 229 тыс. тонн кокса.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

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

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

СПК "Интерпайп Сталь" сократил выплавку
стали на 11,4%

 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ


ПРОКАТ & МЕТИЗИ

13.03.2019

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" за 2 мес. т.г.
сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 11,4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 132 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, в феврале выплавлено 61 тыс. тонн стали.
Объем производства круглой стальной заготовки в прошлом году составил 973,8 тыс. тонн,
что на 15% выше, чем за предыдущий год. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в
мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем
цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании - пять
промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)",
"Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб",
"Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под
брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является
украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ДМК за 2 мес. снизил выпуск
проката на 3,3%
13.03.2019

Днепровский металлургический комбинат по итогам января-февраля
2019 года снизил выпуск проката, по оперативным данным, на 3,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 410 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за первые два месяца года ДМК сократил
выплавку стали на 4,8% - до 400 тыс. тонн, чугуна - на 19,9%, до 363 тыс. тонн. В феврале
ДМК произвел 180 тыс. тонн проката, 177 тыс. тонн стали, 156 тыс. тонн чугуна. Как
сообщается в поздравлении гендиректора комбината Александра Подкорытова по случаю
130-летней годовщины с момента основания предприятия, "у нас масштабные планы на
будущее". ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров
народного потребления. Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995
году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций
предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский
меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК,
меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

Набсовет ЗАлКа не продлил контракт
с гендиректором
12.03.2019

Наблюдательный совет ПАО «ЗАлК» не продлил контракт с
действующим генеральным директором Дмитрием Лобиковым, поручив
исполнение его обязанностей члену дирекции Александру Заике.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 11 марта, кадровый вопрос
рассмотрен на заседании набсовета еще 30 января. Полномочия Лобикова прекращены
также с января 2019 года, а Заика вступил в должность и.о. гендиректора с 31 января. Он
назначен и.о. гендиректора до избрания гендиректора предприятия. Лобиков занимал
должность руководителя ЗАлКа, победив в проведенном Фондом госимущества (ФГИ)
Украины соответствующем конкурсе в 2015 году. В официальном сообщении предприятия
констатируется, что Лобиков «непогашенных судимостей за корыстные и должностные
преступления не имеет». Напомним, первое собрание акционеров ПАО «ЗАлК» после
возврата 68,01% акций в госсобственность, состоявшееся 14 августа 2015 года, сменило
состав набсовета и ревкомиссии, введя в них большинство членов Фонда госимущества.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Бизнесмен Андрей Бродский забирает
титан у Госгеонедр
05.03.2019

ПКФ «Велта» бизнесмена Андрея Бродского заставляет Госслужбу
геологии и недр через суд выдать ей лицензию на разработку одного из
самых перспективных титановых месторождений Украины.
Государственная служба геологии и недр терпит поражение в борьбе за
Лекаревское месторождение ильменитовых руд в Кировоградской области. Как выяснил
«ОЛИГАРХ», 26 февраля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск ООО «ПКФ «Велта»
бизнесмена Андрея Бродского к Госгеонедр и обязал геологическое ведомство выдать
истцу спец- разрешение на разработку Лекаревского месторождения без проведения
аукциона. Сделано это было в связи с тем, что «Велта» ранее за свои средства провела
геологическое исследование указанных залежей и подсчет запасов полезных ископаемых.
Согласно данным на сайте «Велты», ресурсная база ильменита в Лекаревском
месторождении составляет около 3 млн. тонн. ПКФ «Велта» еще в 2000 г. занялась
титановым бизнесом, получив спецразрешение на геологическое изучение Бирзулевского
месторождения ильменитовых руд в Кировоградской области (его запасы оцениваются в
9,5 млн т). А в 2007 г. компания получила лицензию на его разработку со сроком действия
20 лет. После этого, как уже сообщал «ОЛИГАРХ», «Велта» привлекла финансирование
Проминвестбанка, который выдал компании Бродского в общей сложности около 93,5 млн
долларов. Из них 34,1 млн долларов пошло на погашение задолженности Укргазбанку по
ранее взятому кредиту, 15 млн долларов – на рефинансирование долга самому
Проминвестбанку, 2 млн долларов – на пополнение оборотных средств, 27,6 млн – в
качестве капвложений по строительству первой очереди обогатительного производства
мощностью 185 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, и 14,8 млн – на увеличение
производства до 300 тыс. тонн. Всего в горно-обогатительный комплекс «Велты» на
Бирзулевском месторождении, запущенный в апреле 2012 г., было инвестировано около
$120 млн. В обеспечение кредита заемщик передал в ипотеку ПИБ основные
производственные мощности и обязался вести реализацию продукции исключительно
через банк. Согласно бизнес-плану, «Велта» должна была погасить кредит в 2016 г. Однако
ГОК так и не вышел на проектные мощности. Максимальный объем производства
концентрата, достигнутый летом 2014 года, составил по 5,2 тыс. тонн в месяц на каждую
очередь, т.е. около 125 тыс. тонн в год. А уже в октябре 2014 г. первая очередь комплекса по
обогащению титанового сырья, расположенная в с. Коробчино (Новомиргородский район
Кировоградская обл.) практически полностью сгорела в результате пожара. Из-за этого
«Велта» потеряла 60% производственных мощностей, и всем стало понятно, что долг ПИБ
своевременно возвращен не будет. Правоохранительные органы пришли к выводу, что
поджог был умышленным, но ни его исполнители, ни заказчики не были установлены. …
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов
По материалам oligarh.media
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Одесский завод «Стальканат-Силур» 46% продукции
отправляет на экспорт
05.03.2019

В 2018 г. в развитие производства на данном заводе инвестировано
130 млн грн, а в этом году планируется инвестировать еще 100 млн для
запуска новых производственных линий.
Городское руководство называет «Стальканат-Силур» одним из самых успешных
экспортноориентированных предприятий в Одессе. На заводе работает 1700 человек.
Средняя зарплата на предприятии составляет 17 тыс грн, дирекция завода планирует
поднять ее до 20 тыс уже в ближайшее время. Все сотрудники оформлены «по-белому», то
есть, платят налоги. «Помимо того, что мы обеспечиваем внутренний рынок, 46%
продукции предприятия идет на экспорт, а в ближайшее время этот показатель за счет
введения в эксплуатацию новых линий еще увеличится. Сейчас 10% продукции
поставляется в страны СНГ, а остальное - в Европу, Америку, Австралию и в Африку», рассказал генеральный директор завода Сергей Лаврененко, и добавил, что предприятие
является единственным в Украине производителем арматурных связок.
Читать полностью >>>
По материалам zaodessu.com.ua
Укрсоцбанк відсудив у компаній "імені"
Клюєвих біля 120 млн грн
14.03.2019

Госпсуд Київської обл. частково задовольнив позов в справі
№911/3107/16 та вирішив стягнути грошові кошти з групи компаній
"імені" Клюєвих в розмірі 4,05 млн дол, 157 тис євро та 7,3 млн грн.
Мова йде про групу компаній: ПрАТ "Завод по обробці кольорових металів", ТОВ
"Київський торговий дім "Завод по обробці кольорових металів" і ТОВ "Торговый дом
"Артемовский завод по обработке цветных металлов" (Росія). За даними НКЦПФР, на кінець
першого півріччя-2018 власником 38,1% акцій ПрАТ "Завод по обробці кольорових металів"
було ПрАТ “Укрпідшипник”, власниками істотної участі в якому є брати Клюєві (за даними
держреєстру). При цьому ПрАТ "Завод по обробці кольорових металів" є засновником ТОВ
"Київський торговий дім "Завод по обробці кольорових металів". Нагадаємо, 17 січня ц.р.
Східний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Укрексімбанку в
справі №905/3071/17 та залишив без змін постанову Госпсуду Донецької області від
03.07.2018, якою ПрАТ “Укрпідшипник” було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну
процедуру строком на 12 місяців. 30.05.2018 Госпсуд Донецької обл. затвердив реєстр
вимог кредиторів боржника (ПрАТ “Укрпідшипник”), окремо внісши до нього в т.ч. вимоги
Укрексімбанку на 1,73 млрд грн та Промінвестбанку на 107,5 млн грн як такі, що
забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника. Укрексімбанк подав апеляційну скаргу
на ухвалу суду першої інстанції від 30.05.2018, в якій просить Східний апеляційний госпсуд
визнати в повному обсязі заявлені вимоги до ПрАТ “Укрпідшипник” (на 2,035 млрд грн).
Згідно з балансом боржника від 30.09.2017, розмір оборотних та необоротних активів склав
537,4 млн грн, тоді як обсяг довгострокових зобов`язань та забезпечень - 2,02 млрд грн. За
даними держреєстру, власниками істотної участі в ПрАТ “Укрпідшипник” є брати Клюєві.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua


МЕТАЛОТРУБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Европейский банк реконструкции и развития вышел из
состава акционеров холдинга Centravis
06.03.2019

ЕБРР вышел из состава акционеров холдинга Centravis Ltd (Кипр),
владеющего заводом по выпуску нержавеющих труб ЧАО "Сентравис Продакшн
Юкрейн" (Centravis Production Ukraine, Никополь Днепропетровской обл.)
"В течение девяти лет мы были в акционерном партнерстве с Европейским банком
реконструкции и развития, и они оказали большую помощь в изменении наших финансов
во время кризиса, поскольку мы оказались под большим стрессом. Затем в 2018 году мы
выкупили их долю. Но это дало нам опыт работы с европейскими партнерами, и мы
открыты для будущих возможностей", - сообщил председатель совета директоров и
гендиректор холдинга Centravis Ltd., председатель и гендиректор ЧАО "Сентравис
Продакшн Юкрейн" Юрий Атанасов в интервью "Die Welt". По его словам, компания заняла
15%-ную долю европейского рынка, и это является оптимальной долей для продукции
"Сентрависа". Вместе с тем в настоящее время во всем мире наблюдается негативная
тенденция с точки зрения торговых барьеров, и производители стали сталкиваются с
определенными ограничениями в связи с инициативами президента США Дональда Трампа
по квотам и тарифам. Гендиректор отметил, что главной задачей компании сейчас
является продолжение инвестиций в завод в Никополе, так как еще не завершена
инвестиционная программа, начатая в 2006 г. Холдинг Centravis Ltd. создан на базе ЗАО
"Никопольский завод нержавеющих труб", сервисных и торговых компаний ООО
"Производственно-коммерческое предприятие "ЮВИС". Его акционерами являются члены
семьи Атанасовых. "Сентравис Продакшн Юкрейн" является единственным в СНГ
специализированным предприятием по производству бесшовных труб из нержавеющих
сталей и ведущим экспортером в своем сегменте. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ЧАО "Трубосталь" завершило 2018 год с чистым
убытком в размере 687 тыс. грн.
12.02.2019

ЧАО "Трубный завод "Трубосталь" (Житомирская обл.) завершило
2018 год с чистым убытком в размере 687 тыс. грн, тогда как по итогам 2017
года получило чистую прибыль 14,806 млн грн.
Согласно объявлению о проведении 25 апреля 2019 года годового общего собрания
акционеров, нераспределенная прибыль общества к концу прошлого года составила 21,419
млн грн. За год завод сократил текущие обязательства на 4,2% - до 198,088 млн грн,
сохранив долгосрочные на уровне 9 млн грн. Дебиторская задолженность снизилась на
15,2% - до 35,644 млн грн. Согласно объявлению, активы завода в 2018 г. сократились на
4,7% - до 229,803 млн грн, но возросли основные средства - на 50%, до 27,203 млн грн.
Согласно проекту решения, которым располагает "Интерфакс-Украина", акционеры
намерены погасить убыток за 2018 г. за счет прибыли будущих периодов. ЧАО "Трубосталь"
создано в 2001 году, основная специализация – производство стальных труб. По данным
Нацдепозитария Украины на четвертый квартал 2017 г., в собственности ООО "МД Групп
Днепропетровск" находился 41,3177% акций "Трубостали", ООО "МД Истейт" - 23,7145%,
ООО "Мидланд кэпитал менеджмет" – 12,732%, ООО "Дивата групп" – 12,5962%. Уставный
капитал "Трубостали" составляет 811,869 тыс. грн, номинал акции – 1 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ОПЗ у 2018 році скоротив чистий
збиток майже вдвічі
12.03.2019

Хімпром України: в зоні
турбулентності
22.02.2019

Стан, в якому перебувають підприємства вітчизняної хімічної
промисловості, більшість експертів визначає як загальну стагнацію, але з
локальним секторальним зростанням, хоча дехто з аналітиків переконує —
галузь уже майже на дні.
Зрештою, судіть самі. З одного боку, 2008—2018 роки можна назвати десятиріччям
агресивного «нашестя» імпорту хімічної продукції. Якщо у 2000-му її ввезли всього-навсього на 1,34 мільйона доларів, то з 2008-го щороку імпортують у середньому по 8,5
мільярда! Натомість обсяги експорту в 2018 році порівняно з 2010-м зменшилися в 3,3 разу
— з 5,2 до 1,6 мільярда доларів! Й експортувати стільки ж, скільки ми це робили вісім років
тому, сьогодні просто нереально. Серйозне від’ємне сальдо в галузевих зовнішніх
торговельних операціях — серйозна проблема навіть для економічно розвинених країн. А
для нас ситуація — просто критична. Спеціалісти оцінюють це від’ємне сальдо як
фронтальне, а по ряду секторів — як незворотне. Окрім того, номенклатура експортованої
хімічної продукції повсякчас звужується, і зараз ми пропонуємо закордону в основному
напівфабрикати та сировину. З другого боку, почали даватися взнаки внутрішні негаразди.
Це — голод на довгострокові інвестиції, що за останню десятирічку скоротилися в п’ять
разів — із 636 до 130 мільйонів доларів. ...
Читати повністю >>>
© Ярослав ФАЛЬКО
За матеріалами golos.com.ua
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Ассоциация «Укрводоканалэкология» просит Гройсмана
не допустить монополизации рынка хлора
04.03.2019

Ассоциация «Укрводоканалэкология» крайне обеспокоена ситуацией,
сложившейся вокруг Аульской хлоропереливной станции. Об этом
«Днепровский вестник» узнал из официального заявления Ассоциации.
«Недавно стало известно, что на обращение АО «ДнепроАзот» на сессии
Днепропетровского областного совета было принято решение о включении в план
приватизации и продажи путем аукциона этого целостного имущественного комплекса, —
говорится в заявлении. – Считаем, что приватизация Аульской хлоропереливной станции
приведет к полной монополизации рынка жидкого хлора и в случае остановки АО
«ДнепроАзот», как это было в прошлом году, поставит под угрозу водоснабжение
большинства городов Украины. Единственным производителем хлора в Украине является
АО «ДнепроАзот» — многопрофильное химическое предприятие. Частично альтернативу
монопольному положению АО «ДнепроАзот» создавала Аульская хлоропереливная станция,
осуществляла поставки жидкого хлора как производства АО «ДнепроАзот», так и от
зарубежных поставщиков, располагая необходимым оборудованием, которого нет больше
ни у кого в Украине». Президентом Ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрием
Новицким были направлены письма Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и в
Антимонопольный комитет с просьбой вмешаться в процесс приватизации Аульской
хлоропереливной станции и не допустить полной монополизации рынка жидкого хлора. …
Читать полностью >>>
По материалам vestnik.dp.ua
НВП «Зоря» підтвердило якість виробництва
нового виду продукції
04.03.2019

У лютому цього року на НВП «Зоря» успішно проведено технічний
нагляд за виробництвом сертифікованої продукції – промислової вибухової
речовини ЗоряД.
Експертиза підтвердила високу якість випуску нового виду продукції, що повністю
відповідає необхідним вимогам. Відповідність параметрів ведення технологічного процесу
вимогам технологічного регламенту перевіряли представники організації-експерта (ДП
«Київський експертно-технічний центр Держпраці»). Виготовлення продукції проводилося
на новій, нещодавно введеній в експлуатацію автоматичній установці патронування
провідного італійського виробника. Відібрані від партії готової продукції зразки були
проаналізовані за фізико-хімічними показниками та вибуховими характеристиками. За
результатами аналізів і проведених випробувань підтверджені якісні показники
промислової вибухової речовини ЗоряД. Новий вид продукції НВП «Зоря» відповідає
необхідним технічним умовам на даний вид ВР. Аудитори високо оцінили організацію робіт
з технічного нагляду та високий професіоналізм персоналу підприємства.
Читать полностью >>>
По материалам НВП «Зоря»

Підсумки-2018 на ДП «Укрхімтрансаміак»: значно
збільшився чистий дохід
14.03.2019

На державному підприємстві «Укрхімтрансаміак» підбито підсумки за
результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік: валовий
прибуток за вказаний вище період склав понад 330 млн. грн.
Це на 110% більше, ніж було заплановано. Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) становить майже півтора мільярда грн. що на 22 % більше, ніж у
2017-му. Чистий прибуток - понад 160 млн грн. «Рік тому, після зайняття посади
виконуючого обов’язки керівника держпідприємства, ми розпочали реформувати підходи і
методи щодо управління підприємством. Зокрема, поступово відбулося вдосконалення
системи роботи і взаємодії «Укрхімтрансаміаку» та його структурних підрозділів Миколаївського та Придніпровського управлінь магістрального аміакопроводу. Впродовж
стислих термінів нам вдалося перейти на нову модель планування, яка базується на
принципах системного підходу й максимального залучення персоналу у прийнятті
управлінських рішень. Це дозволило збалансувати джерела надходження коштів і їх
раціональний розподіл, відпрацювати алгоритм оптимізації витрат й структури
собівартості. Сьогодні фінансово-економічна ситуація на підприємстві стабільна», зауважує в.о. директора Валентин Шліхта. Зважаючи на перевиконання планів з транзиту
та транспортування аміаку, до державного бюджету сплачено понад півтора мільярда
гривень податків. У цілому, було відраховано: понад 50 млн грн податку на прибуток, що
вдвічі більше запланованого; близько 210 млн. грн. відрахування до бюджету частини
чистого прибутку; більше мільярда млн грн рентної плати; Фактична рентабельність
діяльності - більше 11%. Відзначимо, на запрошення керівництва ДП «Укрхімтрансаміак»
начальник відділу Генпрокуратури України Валентина Сеник провела для співробітників ДП
семінар-навчання на тему: «Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону
України «Про запобігання корупції». Як лектор до участі у заході також долучився
уповноважений з антикорупційної діяльності Віктор Вольський. «Ми вдячні Генеральній
прокуратурі, яка, допомагаючи нам у прагненні реалізовувати Антикорупційну програму
підприємства, забезпечила участь кваліфікованого спеціаліста й проведення змістовного
семінару-практикуму, до якого увійшла низка актуальних і нагальних питань, що можуть
виникнути у процесі заповнення щорічних електронних декларацій», - зазначає в.о.
директора Валентин Шліхта. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «Укрхімтрансаміак»
 АГРОХІМІЯ (МІН. ДОБРИВА, ЗЗР)

Удобрения: сколько импортировали
и экспортировали

ПАТ «Сумихімпром» за підсумками 2018 р.
наростило виробництво в 1,3 рази

13.03.2019

04.03.2019

За підсумками 2018 року ПАТ «Сумихімпром» вдалося наростити обсяг
виробництва в 1,3 рази. Про це повідомляє підприємство, передає служба
новин порталу agravery.com
Так, за період липень-вересень 2018 року цехи по виробництву мінеральних добрив
«Сумихімпром» справили 229 тис. т мінеральних добрив (по 40 тис. т щомісячно). За 2018
року обсяг виробництва товарної продукції в діючих цінах склав 2,3 млрд грн, що на 244
млн грн більше, ніж в 2017 році. «Фактично за 2018 року підприємство виробило 42 тис. т
двоокису титану, 299 тис. т мінеральних добрив, 353 тис. т сірчаної кислоти, 52 тис. т
сульфату заліза. З приводу виробництва реактивної кислоти і жовтого пігменту, то в
порівнянні з 2017 року, воно помітно скоротилося внаслідок проблем збуту», —
повідомляють в компанії. На 2019 рік технічною службою підприємства розроблений
графік проведення капітальних ремонтну робіт цехів. «Програма підтримки в робочому
стані споруд і обладнання "Сумихімпром" на 2019 рік» передбачає фінансування робіт на
суму 101,8 млн грн. Також розроблена програма технічного розвитку «Сумихімпром»,
згідно з якою планується виділити 158,9 млн грн. Також відмічається, що за 2018 рік було
реалізовано продукції на суму 2335 млн. грн., у тому числі 6% від загального обсягу
реалізації продукції було відвантажено на експорт.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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Одеський припортовий завод у 2018 році отримав чистий збиток у
розмірі 750,457 млн грн. Про це йдеться в порядку денному запланованих на
25 квітня зборів акціонерів підприємства.
У 2017р. чистий збиток ОПЗ склав 1,48 млрд грн. У 2018-му він скоротився майже
вдвічі. Згідно з порядком денним, пропонується покрити збитки за рахунок доходів,
отриманих у майбутньому. У кінці квітня 2018 року ОПЗ повністю зупинив роботу через
припинення поставок газу на підприємство у зв'язку з отриманням повідомлення від
Укртрансгазу про порушення компанією Всеукраїнська Енерго Компанія умов договору
транспортування газу на ОПЗ і припиненням подачі газу на завод. Для відновлення його
діяльності кілька разів намагалися залучити партнера для роботи за давальницькою
схемою, але зробити це поки не вдалося. Відзначимо, Шевченківський райсуд Києва переніс
розгляд справи щодо першого заступника голови правління "Нафтогазу" Сергія Переломи та
першого заступника голови правління ОПЗ Миколи Щурікова. "7 березня 2019 року в
Шевченківському районному суді м. Києва у закритому судовому засіданні відбулося
чергове засідання у справі про обвинувачення першого заступника голови правління НАК
"Нафтогаз України" Сергія Переломи та першого заступника головиправління ПАТ
"Одеський припортовий завод" Миколи Щурікова у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Під час судового розгляду суд
продовжив дослідження доказів сторони обвинувачення, а саме документів щодо обставин
укладення та виконання протягом червня – листопада 2015 року договорів поставки
природного газу на АТ "ОПЗ" за умисно завищеними від ринкових цінами", - йдеться у
повідомленні на сторінці САП у Facebook. У САП нагадали, що Переломі і Щурікову висунуто
обвинувачення у розтраті майна ПАТ "Одеський припортовий завод" в особливо великих
розмірах - йдеться про суму, що перевищує 200 млн грн. За клопотанням захисту судовий
розгляд справи здійснюється в закритому судовому засіданні. Нагадаємо, що Україна вже
двічі виставляла ОПЗ на продаж: спочатку в липні 2016 року зі стартовою ціною 13,2 млрд
грн, а потім в грудні 2016 року зі зниженою ціною 5,2 млрд грн, однак обидва рази
безрезультатно. Нова стартова ціна ОПЗ при приватизації складе еквівалент $54 млн
(близько 1,4 млрд грн). Це в 10 разів нижче початкової ціни продажу.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua, ukrinform.ua

Импорт азотных удобрений минеральных или химических за период с
января по февраль текущего года составил 489 939 тонн на сумму $114 910
тыс. в денежном эквиваленте.
Согласно данным Государственной фискальной службы, импорт азотных удобрений
в 2018 году составил 1 358 255 тонн (-385,29 тыс. тонн по сравнению с 2017-м) на $288 002
тыс. Внешние поставки украинских азотных удобрений в январе-феврале 2019 года
составил 64 957 тонн на сумму $14 362 тыс. Экспорт вышеуказанной продукции за
аналогичный период 2018 года составил 341 442 тонны на $64 446 тыс. В 2017 году
украинские производители поставили 673 704 тонн азотных удобрений на сумму $125 427
тыс. в денежном выражении. Экспорт калийных удобрений минеральных или химических в
январе текущего года составил 102 тонны на сумму $48 тыс. Внешние поставки калийных
удобрений в прошлом году составили 1772 тонн на сумму $486 тыс. В 2017-м украинские
производители экспортировали 1786 тонн калийных удобрений на сумму $379 тыс. в
денежном выражении. Импорт калийных удобрений минеральных или химических в
январе 2019-го составил 2315 тонн на сумму $696 тыс. В прошлом году украина закупила
142 466 тонн калийных удобрений на сумму $36 984 тыс. в денежном эквиваленте. В 2017
году импорт калийных удобрений минеральных или химических составил 92 134 тонны на
сумму $23 098 тыс. Для проведения весенних полевых работ в текущем году заготовлено
782 тыс. тонн минеральных удобрений в перерасчете на питательные вещества при
потребности на комплекс весенне-летних работ на уровне 1 042 117 тонн. Согласно данным
Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, общая заявка на текущий
сезон составила 1,042 млн тонн минеральных удобрений, из которых азотные — 728,5 тыс.
тонн, фосфорные — 175,6 тыс. тонн и калийные — 138 тыс. тонн. ...
Читать полностью >>>
По материалам zerno-ua.com
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ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

МАШИНОБУДУВАННЯ & ІНЖИНІРИНГ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Українські реформи: як у державі розвивається
система машинобудування

Начался новый сезон студенческих
экскурсий на «Киевгуму»!
01.03.2019

На «Киевгуме» стартовал новый сезон экскурсий для студентов. На
этот раз к нам приехали студенты Киевского национального университета
технологий и дизайна (КНУТД).
Будущие специалисты — технологи, экологи, химики и фармацевты, получили
возможность ознакомиться с особенностями изготовления резиновой продукции и воочию
увидеть основные принципы ее производства. Экскурсия в шоу-рум вызвала у молодежи
настоящий восторг, ведь многие не могли даже представить, что «Киевгума» производит
настолько много товаров, которые действительно можно найти едва ли не на каждом шагу.
Традиционно, еще больше интереса наши гости проявили к производству. Студенты
активно задавали вопросы по поводу наиболее интересных для них процессов и пытались
разобраться в определенных их нюансах. Именно благодаря своей открытости и
готовности к подобным экскурсиям, наше предприятие имеет возможность привлекать к
работе молодых специалистов. Студентам, в свою очередь, подобные мероприятия
помогают лучше ориентироваться в особенностях многих сложных производственных
процессов, а для некоторых они становятся толчком к избранию своей будущей профессии.
Читать полностью >>>
По материалам ООО «Киевгума»
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Київський КПК завершив реконструкцію
КРМ-1
22.02.2019

В рамках реконструкції КРМ-1 виконані роботи з установки
башмачного преса та заміні каландра спільно із компанією Andritz. Про це
повідомляє прес-служба підприємства.
Додатково проведені роботи з реконструкції ПКС, вакуумної системи, виконано
ревізію згладжувального (офсетного) пресу, встановлені додаткові сопло, заправки,
система відсікання полотна, а також, проведені інші супутні заходи. Роботи зроблені якісно
та у встановлені терміни. Обладнання успішно запущено в роботу. Заходи, виконані в
рамках масштабної програми технічного переоснащення виробництва крейдованого
картону, дозволять підвищити якісні характеристики картону і вийти на нові ринки збуту.
Нагадаємо, Київський КПК придбає нове обладнання для виробництва гофротари з
багатоколірним друком. Masterline 2.1, Bobst, Швейцарія, включає: автоматичний префідер,
п’ять секцій для друку, плоску висічку, розламлювач і паллетайзер. Це дозволить ККПК
виготовляти гофротару із високоякісним друком і готове до викладки упакування (SRP)
для роздрібної торгівлі, а також, збільшить виробництво SRP упакування на 30%.
Читати повністю >>>
За матеріалами ККПК
Производитель картонных гильз и санитарно-гигиенической продукции
"Картонно-бумажная компания" увеличила прибыль на 87%
11.03.2019

АО "Картонно-бумажная компания" (Львов) в 2018 г., по
предварительным данным, увеличила чистую прибыль на 87% по
сравнению с 2017 годом - до 55,65 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании,
намеченного на 8 апреля, к 1 января 2019 года нераспределенная прибыль составила
136,83 млн грн (годом ранее – 81,19 млн грн). В повестку дня собрания акционеров, в
частности, внесен вопрос увеличения уставного капитала компании до 50,483 млн грн с
0,574 млн грн путем повышения номинальной стоимости акций до 22 грн с 0,25 грн за счет
части нераспределенной прибыли, накопленной в 2015-2017 гг. Увеличить уставный
капитал планируется за счет полученной в 2015 году чистой прибыли в размере 14,404 млн
грн, чистой прибыли в 2016 году в размере 18,613 млн грн и части прибыли за 2017 год в
размере 16,892 млн грн (в сумме составит 49,909 млн грн). Часть полученной в 2017 году
чистой прибыли в размере 12,82 млн грн планируется оставить нераспределенной. При
этом предварительно акционеры планируют отменить решения предыдущих собраний,
которыми части прибыли за 2015-2016 гг. и вся прибыль за 2017 год направлялись на
развитие производства. Согласно публикации, за 2018 год компания сократила текущие
обязательства на 10% - до 64,37 млн грн, долгосрочные нарастила на 28,3% - до 96,67 млн
грн. Суммарная дебиторская задолженность выросла незначительно и к началу текущего
года составила 70,10 млн грн, активы в целом выросли на 25,4% - до342,68 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ЕЛЕКТРОФОРНІТУРА

Василь Хмельницький відкриває в Білій Церкві
завод з виробництва електрофурнітури
04.03.2019

На території індустріального парку "Біла Церква" відкривають новий
завод Plank, що спеціалізується на виробництві електрофурнітури. Про це
повідомив його засновник - Василь Хмельницький.
Бізнесмен упевнений, що для розвитку економіки необхідно виробляти саме ті
товари, які країна зазвичай імпортує з-за кордону. "На днях їздив в Індустріальний парк
"Біла Церква". Протягом року тут побудований перший завод Plank, який через місяць
почне працювати в повну силу. Будемо виробляти електрофурнітуру. Переконаний, що в
Україні можна дешево і якісно виробляти все те, що імпортуємо з Польщі, Китаю та інших
країн. Перша тестова продукція нашого заводу Plank вже на полицях місцевого "Епіцентру",
- написав Василь Хмельницький. Бізнесмен розповів, що у планах на поточний рік відкрити ще два нових заводи на території індустріального парку "Біла Церква". Він
закликав малий бізнес до співпраці. "В 2019 році ми плануємо запустити ще два заводи в
індустріальному парку. Якщо ви бізнесмен, у вас є маленьке виробництво або його
прототип - приходьте, будемо разом думати, як його розширити. З маленьких кроків - до
перезапуску економіки", - резюмував засновник UFuture. Інвестиційна група 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 ukranews.com
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Машинобудування є надзвичайно високотехнологічною галуззю. Щоб
відповідати вимогам часу, вона потребує постійної модернізації. Про це
пише он-лайн видання uatv.ua
Основними напрямками її реформування в Україні є: впровадження нових
технологічних процесів, вдосконалення засобів виробництва, поліпшення матеріальнотехнічної бази. “В Україні за останні роки машинобудування почало більш інтенсивно
розвиватися. Створено спільні німецько-українські та фінсько-українські підприємства.
Зараз відкриваємо два підприємства в Аргентині. В Узбекистані працюють шість і ще два
скоро відкриються. У Казахстані – вісім підприємств”, – говорить голова ради асоціації
машинобудівників та роботодавців України Володимир Саченко. До цієї сфери належать
важке машинобудування і металообробка, які охоплюють десятки галузей і підгалузей,
об’єднаних між собою спільністю технологій і сировини. Серед них – приладобудування,
суднобудування, авіабудування, космічні технології. В основі цих галузей знаходиться
виробничий процес з виготовлення машин, устаткування або окремих приладів. Всі
підрозділи машинобудування надзвичайно чутливі до інновацій. Тут важливо розуміти –
якщо продукція не буде сучасною, вона не буде продаватися. І тут ланцюжок тягнеться не
просто до підрядників, ай до науково-дослідних інститутів та сектору інформаційних
технологій, тобто до тих, хто є основним двигуном інновацій. Тому робочі місця, експорт та
інновації – важливі складові сучасного машинобудування в Україні. “Сьогодні ми
розробляємо програму “Розвиток машинобудування до 2030-го року”. В ній задіяні
інститути, вчені. Десь через пару місяців програма буде готова. У ній будуть прописані як
принципи розвитку важкого машинобудування, так і основні напрямки у сфері
електротехнічної галузі, сільгоспмашинобудування і т. д.”, – зазначає Володимир Саченко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uatv.ua

 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 МЕТАЛООБРОБКА

Кузнечно-прессовый завод Вадима Ермолаева
сертифицировался для "Энергоатома"
15.03.2019

Завод сможет поставлять для госпредприятия поковки из различных
видов стали, а также сплавов из титана. Эта продукция применяется в
строительстве трубопроводов и турбин для украинских АЭС.
Процесс сертификации на днепровском заводе длился около года. Получению
сертификата предшествовала масштабная модернизация производства, инвестируемая
Вадимом Ермолаевым. В прошлом году на заводе был установлен новый ковочный
комплекс, состоящий из пресса (усилие до 3500 тонн) и ковочного манипулятора. Также на
"Днепропресс Сталь" модернизировали электродуговую печь, что позволило изготавливать
кузнечные слитки весом до 15 тонн. На заводе отмечают: успешно пройденная
сертификация у "Энергоатома" дает возможность участвовать во многих тендерах
госпредприятия, что будет способствовать загрузке производства. Сейчас днепровский
завод участвует в тендере на модернизацию мостовых кранов кругового действия
энергоблоков №1 и №2 Ровненской АЭС. Эти краны используются в реакторных
отделениях для транспортировки оборудования во время ремонтных работ.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua

 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА

АО "Запорожкран" завершил 2018 год с чистой
прибылью в размере 78 млн грн
05.03.2019

АО "Запорожский завод тяжелого краностроения" завершило 2018
год с чистой прибылью в размере 77,72 млн грн, тогда как в 2017 году
чистый убыток составлял 28,37 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров "Запорожкрана",
намеченного на 11 апреля, его непокрытый убыток к началу 2019 г. составил 321,6 млн грн
(годом ранее – почти 415 млн грн). Согласно проекту решения собрания, планируется
полученную в 2018 г. чистую прибыль направить на погашение убытков прошлых лет,
дивиденды не выплачивать. За 2018 год "Запорожкран" нарастил текущие обязательства в
5,7 раза - до 720,18 млн грн, тогда как долгосрочные сократил до 13 млн грн с 651,7 млн грн
годом ранее. Дебиторская задолженность АО составила 82,19 млн грн, увеличившись за год
на 83,7%, активы в целом выросли на 8% - до 467,62 млн грн. Собственный капитал
компании на 1 января 2019 г. составляет 49,62 млн грн, в том числе уставный - 6,41 млн
грн. АО "Запорожкран" основано в 1928 году. С 2005 года его основной акционер – один из
мировых лидеров краностроения финская Konecranes. Завод специализируется на выпуске
мостовых, козловых и кранов спецназначения и узлов к ним, занимается производством
металлических конструкций, оптовой торговлей промышленным оборудованием. По
данным годового отчета компании в системе НКЦБФР, в 2017 году ее чистый доход вырос
на 5,3% к предыдущему году - до 361,7 млн грн, чистый убыток составил 28,4 млн грн
против чистой прибыли 25,05 млн грн годом ранее. Доля экспорта достигла 95%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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У Запоріжжі незабаром будуть виробляти комплектуючі
для турецьких ударних безпілотників
07.03.2019

У рамках партнерства з країнами-членами НАТО Україна отримала
ударні турецькі безпілотники Bayraktar ТВ2. Про це повідомив Президент
України Петро Порошенко у своєму Instagram.
Наступним кроком має стати спільне українсько-турецьке підприємство у Запоріжжя
для виготовлення комплектуючих для безпілотної техніки. Ударні турецькі безпілотники
Bayraktar, які були закуплені для потреб української армії, будуть забезпечуватися
двигунами виробленими на «Івченко Прогресі». На базі цього підприємства буде створено
спільне україно-турецьке виробництво. Також повідомляєть, що крім двигунів на
запорізькому заводі будуть вироблятися авіоніка та інші комплектуючі. Як відомо,
державне підприємство «Івченко-Прогрес» входить до складу концерну «Укроборонпром».
Сфера діяльності: проектування, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань
дослідних зразків, матеріально-технічна підтримка льотних випробувань дослідних
зразків; авторське конструкторське супроводження виробництва і експлуатації серійних
авіаційних двигунів, а також проектування модифікацій авіаційних двигунів цивільного і
воєнного призначення; техобслуговування, капітальний і середній ремонт авіаційних
двигунів і виготовлення компонентів до них; проектування, виробництво, ремонт і
технічне обслуговування газотурбінних приводів промислового застосування;
проектування, монтаж і технічне обслуговування засобів пожежогасіння.
Читати повністю >>>
За матеріалами actual.today
Завод “Електроважмаш” виготовив двигуни для
чернігівських тролейбусів

ЧАО "НПО "Днепропресс" получил чистую
прибыль в размере 7,1 млн грн
13.03.2019

ЧАО "НПО "Днепропресс" (Днепр) в 2018 г. получило чистую прибыль в
размере 7,1 млн грн, что почти совпадает с аналогичным показателем 2017
года (7,17 млн грн).
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании,
намеченного на 18 апреля, нераспределенная прибыль к 1 января 2019 г. составила 30,32
млн грн (годом ранее – 29,62 млн грн). Текущие обязательства НПО за год выросли почти
на 10% - до 115,33 млн грн, долгосрочные отсутствуют. За 2018 год компания сократила
суммарную дебиторскую задолженность на 29,6% до 14,43 млн грн, а активы в целом
выросли на 8% до 146,95 млн грн. Акционеры на собрании намерены, рассмотреть вопрос о
перевыборах наблюдательного совета, распределении полученной прибыли. НПО
"Днепропресс" также сообщило в системе раскрытия НКЦБФР о назначении генеральным
директором с 13 марта сроком на год Ферхат Мехмет Арифа Намоглу, ранее занимавшего
должности директора ООО "Юнимакс Украина" и финдиректора ООО "Либератор". Такое
решение принял набсовет НПО "Днепропресс" 12 марта, освободив от должности
гендиректора проработавшего на ней около трех месяцев Александра Филиппи по
собственному желанию. НПО "Днепропресс" специализируется на производстве кузнечнопрессового оборудования для различных сегментов тяжелой промышленности, насосов и
оборудования для нефтегазовой промышленности, всех видов запасных частей. Согласно
данным НКЦБФР на четвертый квартал 2017 г, крупнейшим акционером компании являлся
Игорь Воронов с пакетом 49,3%. В 2017 году предприятие сократило чистый доход на 12%
к 2016 году, до 181,04 млн грн., чистая прибыль снизилась на 11%, до 7,17 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Харківський
завод
“Електроважмаш”
відвантажив
партію
електродвигунів для тролейбусів Чернігівського автозаводу “Барвінок”. Про
це повідомляє Національний промисловий портал.
Виробництво тролейбусів “Барвінок” здійснює Чернігівський автозавод “Еталон”.
Постачальником силових установок (електродвигунів) є харківське підприємство
“Електроважмаш” – лідер серед країн східної Європи з виробництва силових електричних
агрегатів. Тролейбуси “Барвінок” виготовляються з 2014-го року та використовуються у
багатьох містах України. Так, нещодавно такі тролейбуси придбало м. Суми та м. Слов’янськ.
Підприємство також веде розробку тролейбуса з автономним ходом до 20 км. Завод
“Електроважмаш” входить в 50 найбільших держпідприємств України і спеціалізується на
виробництві потужних гідрогенераторів, гідрогенераторів-двигунів, турбогенераторів для
ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового
електрообладнання для залізничного та міського транспорту. Відзначимо, раніше в
“Електроважмаш” повідомили, що до кінця 2019 року нададуть електрообладнання для
маневрових тепловозів Миколаївському тепловозоремонтному заводу. Завод буде
виконувати капітально-відновлювальний ремонт 42 тепловозів для металургійної галузі.
Нагадаємо, харківський державний завод “Електроважмаш” вперше за 4 роки працює в
прибуток. Один з найбільших державних машинобудівних заводів планує закрити рік з
прибутком понад два мільярди гривень. Завод має замовлення на рік вперед. Цього року
підприємство вийшло на ринки Польщі та країн Балтії, та виготовило велику партію
електродвигунів для польських електровозів. На цьому заводі були дуже важкі часи. Але за
2 останні роки підприємство збільшило обсяги виробництва в 1,5 раза, а зарплату – на 70%,
має повний пакет замовлень на 2019 рік. В.о. директора держпідприємства
“Електроважмаш” Дмитро Костюк зазначив, що в 2019 році підприємство розраховує
отримати зростання прибутку на більш ніж 40% і збільшити зарплати на 15%. …
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info

АО "Барский машзавод" завершил 2018 год с
чистой прибылью 6 млн грн
14.03.2019

АО "Барский машзавод" ("Бармаш", Бар Винницкой обл.) завершило
2018 год, по предварительным данным, с чистой прибылью 5,95 млн грн, что
на 7% меньше, чем годом ранее.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании,
намеченного на 19 апреля, нераспределенная прибыль компании совпадает с чистой.
Проектом решения собрание предусмотрено направить всю полученную чистую прибыль
на хозяйственную деятельность. Как сообщалось, в 2017 году "Бармаш" нарастил чистую
прибыль на 21,6% к предыдущему году - до 6,4 млн грн. При этом завод увеличил текущие
обязательства на 8% - до 18,57 млн грн, долгосрочные сократились на 21,6%, до 9,33 млн
грн. Суммарная дебиторская задолженность предприятия снизилась на 17,3% и к 1 января
2019 года составила 16,7 млн грн, активы в целом выросли на 5,2% - до 96,68 млн грн.
Собственный капитал "Бармаша" к началу 2019 года составляет 68,78 млн грн, в том числе
уставный - 0,205 млн грн. Барский машзавод выпускает, в частности, оборудование для
ликеро-водочной, винодельной, масложировой, консервной, кондитерской, хлебопекарной
промышленности (более 60 видов), с 2000 года - газовые, электрические и
твердотопливные отопительные котлы 55 видов (от 5 до 200 кВт) под ТМ "ТермоБар". По
данным на сайте компании, объем рынка сбыта ее продукции в Украине составляет 2,500
тыс. предприятий разных сфер производства, доля экспорта – 20-30%. Продукция
поставляется в страны Балтии, Средней Азии, РФ, Молдову, Беларусь, США. "Бармаш" в 2017
году увеличил чистый доход от реализации на 10,2% к 2016 году - до 141,78 млн грн. Почти
88% акций АО владеет ООО "Лигатерм", зарегистрированное по тому же адресу в Баре, что и
АО "Бармаш" и, по данным госреестра, контролируемое семьей Лук, в том числе главой
правления "Бармаша" Ильей Луком и председателем набсовета Геннадием Луком.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Німецька компанія готова платити по 500 євро
працівникам з Львівщини
11.03.2019

Упродовж 6-7 березня відбувався візит на Львівщину представників
німецької компанії Magnetec, яка спеціалізується на виготовленні запчастин
для автомобілів, повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Компанія розглядає Львівську область як локацію для розміщення своїх виробничих
потужностей. Програму перебування та супровід делегації було забезпечено управлінням
інвестиційної політики Львівської ОДА. У межах ознайомлення потенційних інвесторів з
можливостями та перспективами, якими володіє Львівщина проведено низку зустрічей,
зокрема з органами влади, представниками рекрутингових компаній, приватного бізнесу та
навчальних закладів. Окремим пунктом став візит на виробництво компанії BADER, що
дозволило наочно продемонструвати як функціонує німецький бізнес в Україні, і зокрема
на території області. "В ході спілкування з рекрутинговими агенствами представники
компанії заявили, що розуміють рівень попиту на ринку праці і високий рівень
конкурентності за кваліфіковану робочу силу. У зв'язку з цим делегати заявили, що готові
виплачувати "на руки" заробітну плату на рівні 500 євро", - наголосив начальник
управління інвестиційної політики Роман Матис.
Читати повністю >>>
За матеріалами westnews.info
Частину заводу "Арсенал" продали
за рекордну суму
12.03.2019

Корпус заводу "Арсенал" у центрі Києва продали за рекордну суму понад півмільярда гривень. Про це йдеться на сайті держпідприємства
"Система електронних торгів арештованим майном".
"АБ УКРГАЗБАНК, продав через OpenMarket корпус №4 легендарного заводу
"Арсенал" у центрі Києва за адресою вул. Московська, 8 за 563 710 000 грн", - йдеться у
повідомленні. На продаж було виставлено нежитлову будівлю - корпус №4, загальною
площею 37 957 кв.м та земельну ділянку площею 1,36 га. У керівництві системи торгів
зазначили, що корпус заводу виявився найдорожчим серед лотів. Актив торгувався досить
довго, але незважаючи ні на що, був проданий без зниження ціни.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Харьковский завод откроет производство
в Словакии
12.03.2019

ПАО "ФЭД" (Харьков) планирует открыть производство на территории
Словакии. Об этом сообщил председатель правления ПАО Виктор Попов,
пишет журнал "Оборудование и инструменты".
По словам Попова, открытие производства в Словакии (эта страна - член ЕС)
позволит выйти на европейский рынок с аэрокосмической продукцией. ПАО "ФЭД"
сформировал портфель заказов на 2019 г. от зарубежных компаний на 30 млн. долл. Это в
четыре раза больше, чем на внутреннем рынке страны, - подчеркнул Попов.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
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Минулого року українці купили телефонів
на 30 млрд. грн.
05.03.2019

Протягом минулого 2018 року українці щодня купували майже 19 тис.
мобілок, з яких 14,8 тис. припадало на смартфони. Про це повідомляє служба
новин порталу techtoday.in.ua
Порівнюючи з 2017 р., попит на мобільні телефони зріс на 15%, а витрати на них – на
34%. Загалом українці купили у 2018 р. 5,4 млн смартфонів та 1,5 млн кнопкових телефонів,
витративши на них понад 30 млрд гривень, повідомляється у спільному дослідженні
компаній MOYO та GfK Ukraine. Середня ціна смартфона торік склала 5400 грн. Кнопкові
телефони співвітчизники вибирали значно дешевші – середня їхня вартість становила 620
грн. Щодня українці витрачали на мобільники майже 82,4 млн грн. Стільникові телефони
стали наймасовішим типом девайсів. За минулий рік українці купили 610 тис. ноутбуків
(500 тис. у 2017 р.) на загальну суму 8,6 млрд грн (у середньому 14,1 тис. грн за одиницю).
Телевізорів у 2018 році співвітчизники придбали 810 тис. штук, витративши на них у сумі 9
млрд грн (11 тис. грн за одиницю в середньому). …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами techtoday.in.ua
Американская Jabil инвестировала $16 млн в строительство
второго завода по сборке электроники в Закарпатье
15.03.2019

Американская компания Jabil Circuit инвестировала в строительство
второй очереди завода по сборке электроники в селе Розовка (Закарпатская
обл.) $16 млн. Об этом пишет interfax.com.ua
Генеральный директор Jabil в Украине Сергей Карцев на презентации завода в
пятницу сообщил журналистам, что завод Jabil в Ужгороде - единственный в Европе,
занимающийся производством продукции полного цикла, а также постоянно
расширяющий свои производственные мощности. Завод также сотрудничает более чем с 20
университетами Украины, в том числе с 25 инженерными факультетами, в программу
которых имплементируются определенные спецификации под работу с Jabil. Порядка 65%
объема выпускающихся на заводе продуктов предназначены для телекомотрасли. Также
ужгородский завод производит продукцию для рынка "умного дома", потребительские
товары и товары для автомобильной отрасли. Новый завод будет заниматься сборкой
мобильных телефонов, медиаплееров и компьютерной техники для экспорта в ЕС.
Компания Jabil Circuit входит в тройку мировых лидеров среди компаний по контактной
сборке. Ужгородский завод компании производит электронику для брендов Adtron, Gilat,
Nespresso, Cardo, Nokia, Velux, Unify, Ceragon, Tele Tec, Visteon. Jabil является разработчиком
продуктовых решений, предоставляет полный промышленный дизайн, обеспечивает
производство, осуществляет поставки и управление продуктами. Имея более 100 заводов в
26 странах, Jabil сотрудничает с более 300 компаниями. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Кремний братьев Клюевых подобрал
Сергей Лазаренко

Машиностроители «Корум Свет шахтера»
презентуют новую технику

12.03.2019

04.03.2019

Corum Group выводит на рынок проходческий комбайн нового
технического уровня – RH160, предназначенный для разрушения особенно
крепких пород и оснащенный установкой для анкерного крепления.
Новинка уже заинтересовала крупнейшие горнодобывающие компании Украины и
зарубежья. Презентация новой техники состоялась 28 февраля на заводе «Корум Свет
шахтера» в Харькове. Машиностроители также представили два модернизированных
очистных комбайна – CLS450 и КА200. Проходческий комбайн RH160 – это ответ
машиностроителей на запрос шахтеров Украины на более мощную высокоресурсную
проходческую технику. Комбайн предназначен для механизированного разрушения и
погрузки горной массы при подготовке новых выработок. Он способен разрушать горные
породы высокой крепости – до 110 МПа. Еще одно важное преимущество новинки –
интегрированная в комбайн установка для механизированного анкерного крепления,
которая позволит шахтерам закреплять пространство забоя анкерной крепью, вместо
рамного крепления. Это надежнее, быстрее, дешевле, а главное – облегчит тяжелый труд
проходчиков и сделает их работу более безопасной. Новый комбайн управляется
дистанционно в проводном и радио-режимах с переносных пультов. Аналогов такому
конструкторскому решению в Украине нет. Масса комбайна – 55 тонн. «Наши
машиностроители постоянно ищут эффективные решения, чтобы дать шахтерам новые
возможности наращивать темпы проходки и угледобычи. Это важно, чтобы обеспечить
энергонезависимость нашей страны, – комментирует и.о. Генерального директора Corum
Group Михаил Потапов. – Новые машины – это воплощение передовых идей украинских
машиностроителей для безопасной и безаварийной работы шахтеров». ...
Читать полностью >>>
По материалам компании «СКМ»
ДП «Львіввугілля» закупило у фірми Ахметова гірничого
обладнання на 100 млн грн
06.03.2019

Державне підприємство «Львіввугілля» за результатом
відкритих торгів 1 березня уклало угоду з ТОВ «Корум трейдінг» на
закупівлю гірничошахтного обладнання. Про це пише westnews.info
Сума договору - 107,4 млн грн, повідомили «Наші гроші.Львів» з посиланням на
портал публічних закупівель Prozorro. Згідно з договором, держпідприємство придбає
очисний комбайн моделі CLS450 за 45 млн грн та скребковий конвеєр СП251 вартістю 62,5
млн грн. Це технічний еквівалент обладнання, яке замовляло «Львіввугілля». Також до
закупівлі додається базовий комплект запасних частин та інші комплектуючі. Обладнання
встановлять на шахті «Степова», яка є відокремленим підрозділом «Львіввугілля». Згідно з
договором, 90% коштів оплачуються замовником як передоплата, а ще 10% – протягом 10
днів з моменту повідомлення постачальником про готовність товару до відвантаження.
Єдиним конкурентом ТОВ «Корум трейдінг» виступило ТОВ «Торговий дім КонтактЕнерго» із пропозицією рівною очікуваній вартості закупівлі –120 млн грн. Під час аукціону
ТОВ «Корум трейдінг» знизило вартість своїх послуг на 600 тис. грн, а ТОВ «ТД КонтактЕнерго» не торгувалось. Директором ТОВ «Корум трейдінг» є Олег Нестеренко. Фірма
входить до групи «СКМ» Ріната Ахметова. Власником 99% фірми є ТОВ «ДТЕК Енерго», а ще
1% юридичній компанії «Перший радник». ТОВ «Перший радник» заснували Олексій
Захарчук, відомий як заступник директора зі стратегій розвитку ДТЕК, та колишній голова
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дмитро Тевелєв (звільнений у
січні 2015 року указом Президента за Законом «Про очищення влади»). Наразі «Перший
радник» зареєстровано на Олексія Захарчука та Аліну Гезу – директора із правового
забезпечення ДТЕК. Це перше держзамовлення, отримане ТОВ «Корум трейдінг». Загалом
компанія взяла участь у 10 закупівлях, усі з яких на гірниче обладнання.
Читати повністю >>>
За матеріалами westnews.info
На Донеччині шахта віддасть Кропачову та китайцям
91 мільйон за комбайни
06.03.2019

У березні державне підприємство «Мирноградвугілля» уклало з
ТОВ «Сані Україна» договір на поставку 4 комбайнів типу EBZ на суму 91
млн 594 тисяч гривень. Про це свідчать дані у системі ProZorro.
Кінцевими бенефіціарами зареєстрованого у Києві ТОВ «Сані Україна» зі статутним
капіталом в 1 тисячу гривень є громадяни Китаю Ся Ху, Ху Ліксін та прописаний в
окупованому Торезі Віталій Кропачов. Єдиним конкурентом ТОВ «Сані Україна» було
зареєстроване у Києві ТОВ «Торентс», керує котрим Луговський Вячеслав. Хоча фірма була
створена ще у 2015 році, але з того часу не отримала жодного замовлення. ТОВ «Торентс»
16 разів ставало конкурентом ТОВ «Сані Україна» на шахтних тендерах і постійно
підігрувало фірмі Віталія Кропачова, ні на гривню не знижуючи своєї цінової пропозиції.
Віталія Кропачова зараз називають представником у вугільній галузі першого заступника
голови фракції БПП і бізнес-партнера президента Петра Порошенка — Ігоря Кононенка.
Нині Віталій Кропачов контролює діяльність вуглепереробних підприємств, що раніше
належали людям екс-президента України Віктора Януковича. З 2018 року ТОВ «Сані
Україна» отримало від шахт Донбасу 19 замовлень на понад 744 млн грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами vchasnoua.com

Наследник полупроводникового бизнеса братьев Клюевых «застрял»
между госбанком и кропивницким «кремниевым бароном». Об этом сообщает
издание oligarh.media
Структуры бизнесмена из Кропивницкого Геннадия Когана не смогли добиться в
Центральном апелляционном хозсуде Днепре низложения ключевого кредитора
Запорожского завода полупроводников – зарегистрированной в Великобритании компании
Emi Venture Capital Ltd. Она проявилась в списке кредиторов в ноябре прошлого года, после
того, как хозсуд Запорожской области осуществил замену в соответствующем реестре,
сделав Emi Venture Capital Ltd преемником австрийской холдинговой компании Activ Solar,
которая считалась структурой братьев Андрея и Сергея Клюевых. Против такого поворота
выступило СП «Ай.Ти.Джи-Инвест» Когана, но апелляционная инстанция не пошла ему
навстречу. «Осуществить замену кредитора в деле ООО «Актив Солар» на правопреемника –
компанию Эми Венче Кэпитал ЛТД в части признанных судом денежных требований на
сумму 3 162 703 714,94 грн., включенных в 4 очередь требований кредиторов» – говорится
в постановлении Центрального апелляционного хозсуда. Таким образом, Emi Venture
Capital Ltd узаконила свое главенство в комитете кредиторов завода, где компанию ей
составляют ГФС и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Emi Venture Capital Ltd по
бумагам выкупила права требования к украинскому заводу у Activ Solar еще в ноябре 2016
г. Ближайшие соратники Януковича формально к продаже отношения не имели – сделку
совершил ликвидатор Activ Solar, австрийский юрист Уте Тойфл. Цена выкупа долга
составила всего 60 тыс евро, но к нему было привязано важное условие: «дополнительно к
стоимости приобретения Emi Venture Capital Ltd обязуется уплатить сумму в размере 10%
от общей суммы, которую реализует и получит на основании прав требования в течение 2
(двух) лет с даты одобрения», – говорится в договоре, заключенном между сторонами. Emi
Venture Capital Ltd – компания весьма специфическая, и имеет к Туманному Альбиону лишь
номинальное отношение. Она была создана в сентябре 2014 года и оформлена на группу
британцев во главе с неким Полом Ходжкинсоном 1938 года рождения. Но с декабря 2016 г.
– то есть фактически с момента выкупа долга Запорожского завода полупроводников – у
Emi Venture Capital Ltd появился украинский бенефициар, которым был назван киевлянин
Сергей Лазаренко. До недавнего времени он работал арбитражным управляющим и, в
частности, руководил санацией новокаховского ОАО «Южный електромашиностроительный завод». СМИ называли его представителем интересов в Украине скандального
российского миллионера Владимира Палихаты - основателя инвестгруппы Legacy Capital и
экс-президента концерна «Росэнергомаш». Лазаренко до сих пор числится учредителем
украинской компании «Энергомаш-инвест», которая ранее отметилась участием в процессе
банкротства Херсонского хлопчатобумажного комбината, и санации Запорожского
сталепрокатного завода, контроль над активами которого перешел к ней несколько лет
назад. С учетом такой связи и того факта, что братья Клюевы в 2014-2015 г обосновались в
РФ, есть определенные основания полагать, что теоретически Палихата может быть
причастен и к истории с долгами Запорожского завода полупроводников. ...
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
АО "Турбоатом" завершил 2018 год с прибылью
в размере 764 млн грн
13.03.2019

АО "Турбоатом", 75,2% акций которого принадлежат государству,
завершил 2018 год с чистой прибылью в размере 764,235 млн грн, что на
7,6% больше, чем в 2017 году.
Таким образом, "Турбоатом" немного превысил запланированную финансовым
планом чистую прибыль (763,166 млн грн). Согласно опубликованной в системе НКЦБФР
повестке дня общего собрания акционеров "Турбоатома", намеченного на 17 апреля,
нераспределенная прибыль общества к 1 января 2019 г. составляла 3 млрд 629 млн грн. Как
сообщалось, в 2017г. завод сократил чистую прибыль на треть по сравнению с предыдущим
годом, до 710,43 млн грн. Согласно публикации, вопрос о распределении полученной в 2018
г. чистой прибыли и утверждении размера годовых дивидендов с учетом требований
законодательства, внесен в повестку дня собрания. При этом проектом протокола собрания
предусмотрены несколько вариантов распределения прибыли. В частности, направить на
выплату дивидендов 90% полученной прибыли (687,75 млн грн) и 10% - на расходы,
предусмотренные финпланом на 2019 год; либо направить на эти цели соответственно
80% и 20%; 75% и 25%; по 50%. Как сообщалось, Кабинет министров Украины в 2018 г.
обязал предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за
2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год,
составлял 50%. В то же время, для "Укргидроэнерго" и Ощадбанка, а затем и
"Укрзализныци", было сделано исключение: выплатить в госбюджет дивиденды в размере
30% прибыли за 2017 г. Согласно публикации, в 2018 году "Турбоатом" нарастил текущие
обязательства на 11% - до 1 млрд 715 млн грн, долгосрочные сократились на 17,8% - до
253,07 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность компании фактически сохранилась
на прошлогоднем уровне, составив 1 млрд 457 млн грн, активы в целом выросли на 4,6% до 7 млрд 555 млн грн. Собственный капитал компании к началу текущего года составлял 5
млрд 587 млн грн, в том числе уставный – 105,62 млн грн. Утвержденный правительством
финансовый план "Турбоатома" на 2019 год предполагает получение чистой прибыли в
размере 798,3 млн грн и чистого дохода в размере 2 млрд 737 млн грн. …
По материалам fixygen.ua
ІНГ БАНК судиться за $7,2 млн із
"Запоріжтрансформатором"

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

17.03.2019

Одесский завод начал выпуск оборудования для солнечных электростанций по
немецкой технологии и под брендом SEMAG
11.02.2019

Компания ООО «С-Инжиниринг» приступает к производству на своем
заводе в Одессе инверторного оборудования для солнечных электростанций.
Об этом пишет dumskaya.net
Корреспондент газеты «Думская» побывал на предприятии, которое замахнулось на
всю альтернативную энергетику Украины. В конце февраля было подписано лицензионное
соглашение, по которому немецкая AEG Power Solutions предоставляет исключительное
право производства инверторов для солнечных электростанций по технологии AEG
украинским компаниям, которые объединились вокруг этого проекта. Несмотря на
ажиотаж строительства в нашей стране объектов альтернативной энергетики, один из
главных компонентов солнечных электростанций - инверторы, до сих пор не
производились в Украине. Оборудование приходилось закупать за границей. Одесситы
решили не мириться с такой ситуацией и приобрели премиум-технологии на производство
инверторов мощностью до 1000 кВА для применения в промышленных солнечных
электростанциях у немецкой AEG Power Solutions.
Читать полностью >>>
По материалам dumskaya.net
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Госпсуд Запорізької області розглядає справу №908/837/17 за позовом
ІНГ Банку до ПрАТ “Запоріжтрансформатор” про стягнення 5,98 млн дол
основного боргу та 1,2 млн дол відсотків за користування кредитом.
У свою чергу ПрАТ “Запоріжтрансформатор” подало зустрічний позов про визнання
недійсною грошової вимоги за договором про надання фінансових послуг № 08/037 від
24.09.2008, що виникли з підстав несвоєчасного повернення грошових коштів. Як писав
Finbalance, 10.04.2018 Верховний Суд відмовився задовольнити заяву ING Bank N.V. про
перегляд рішень судів нижчих інстанцій, якими було зупинено провадження в справі
№908/844/17 за позовом банку до ПАТ "Запоріжтрансформатор" про стягнення 28,4 млн
дол (відповідно до умов гарантії №2016/25/01 від 30.01.2017). Розгляд цього судового
спору був “заморожений” до вирішення іншої судової справи - №910/8073/17 - за позовом
"Запоріжтрасформатора" до "ІНГ Банк Україна" та ING Bank N.V. про внесення змін до
договорів про надання фінансових послуг №08/037 від 24.09.2008, застави майнових прав
№08/037/Р/1
від
24.09.2008,
та
визнання
відсутнім
права.
Нагадаємо,
“Запоріжтрансформатор” підконтрольний Костянтину Григоришину. У держреєстрі
кінцевим бенефіціаром підприємства значиться Леонід Півоваров (Швейцарія).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

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

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

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Розтрата 13 млн грн ДП «Авіакон»:
матеріали відкрито
Миколаївський авіаремонтний завод на модернізації ІЛ-76
вкрав гроші за схемою Гладковського

07.03.2019

Менеджмент «Миколаївського авіаремонтного заводу «НАРП»
підозрюється в розкраданні при модернізації Іл-76МД. Послуги з ремонту
літака замовило Командування ВПС України, розташоване у Вінниці.
Завод придбав деталі у фірми «Авіасервіс-Київ». У свою чергу компанія купила
комплектуючі для модернізації літака у «Балу Стайл». Засновник і директор «Балу Стайл»
повідомив, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності фірми і що
ніяких товарів і послуг для «Авіасервіс — Київ» не надавав. Походження комплектуючих
для літака залишилося невідомим. Договором між частиною і «Миколаївським
авіаремонтним заводом «НАРП» передбачено, що закуплене обладнання на літак повинно
бути першої категорії або відремонтоване необхідним ремонтом з відповідними відмітками
в паспортах. Таке обладнання повинно мати показники гарантійних ресурсів та строків
служби не менш показників встановлених для виробу. Фірма «Балу Стайл» оформлена на
Хулла Ахмеда Аббаса. Засновником значиться Любов Штрифонова. Керівником компанії
«Авіасервіс-Київ» є Сергій Уваркин. У серпні 2018 частина хотіла купити російські деталі
для ремонту літаків на більш ніж 2 млн гривень. Але ця сума досить скромна. У листопаді
2017 року Командування ВПС уклало дві угоди з ДП «Миколаївський авіаремонтний завод
«НАРП» про ремонт літаків на загальну суму 74,18 млн гривень. Закупівлі тоді провели з
переговорної процедурі з-за відсутності конкуренції, оскільки такі послуги в Україні може
надати тільки «НАРП», який входить до складу ДК «Укроборонпром». …
Читати повністю >>>
За матеріалами povin.com.ua

Трьом особам, підозрюваним у завданні понад 13 млн грн збитків ДП
«Авіакон», повідомлено про завершення досудового розслідування та надано
доступ до матеріалів слідства для ознайомлення.
Йдеться про колишнього директора ДП «Авіакон» та його екс-заступника, а також
комерційного директора приватної компанії офшорної юрисдикції. Дії підозрюваних
кваліфіковано за ч.2. ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або
службовим становищем»). Як встановили детективи, в березні 2014 року службові особи
«ДП «Авіакон» уклали з приватною компанією Westan Group Associates Ltd, зареєстрованою
на Карибських островах, договір на поставку 12 паливних баків для вертольотів на
загальну суму 288 тис. дол. США. Згодом, із відома керівництва ДП «Авіакон», Westan Group
Associates Ltd уклала договір із грузинською компанією-виробником на виготовлення 12
паливних баків, але за ціною вдвічі меншою — 144 тис. дол. США. За схожою схемою в
травні того ж року «ДП «Авіакон» та Westan Group Associates Ltd уклали ще один контракт,
за яким держпідприємству поставлено 85 паливних баків тієї ж грузинської компаніївиробника за завищеною вдвічі ціною: 2,04 млн дол. США (проти 1,02 млн дол. США, за яку
ці ж баки закуповувала Westan Group Associates Ltd в грузинського виробника). Внаслідок
таких дій ДП «Авіакон», за версією слідства, безпідставно переплатило 13,03 млн грн
компанії в офшорній юрисдикції. 21 листопада 2018 року колишньому директору ДП
«Авіакон», його екс-заступнику, а також комерційному директору приватної компанії
офшорної юрисдикції повідомлено про підозру. Досудове розслідування за вказаними
фактами детективи НАБУ розпочали у 2016 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами nabu.gov.ua

Українські рятувальники одними з перших у світі
використовуватимуть надсучасні вертольоти

Власти Сомали запретили полеты четырех
моделей самолетов "Антонов"

01.03.2019

06.03.2019

Глава МВС Арсен Аваков і голова ДСНС Микола Чечоткін у межах свого
робочого візиту до США на виставку гелікоптерів HAI HELI EXPO 2019 Atlanta
підписали Меморандум про поліпшення конфігурації вертольотів H-145.
"Разом із нашими французькими партнерами з компанії Airbus Helicopters підписали
Меморандум про поліпшення конфігурації вертольотів H-145. Це означає, що та техніка, яку
отримає, зокрема, ДСНС у рамках створення системи авіаційної безпеки МВС України, стане
ще кращою, сучаснішою і потужнішою. Як наслідок - отримаємо покращену якість
виконання завдань за призначенням", - написав Микола Чечоткін на своїй сторінці у
Facebook. За словами Чечоткіна, французькі гелікоптери забезпечать авіаційне покриття по
всій Україні, вчасно надаватимуть медичну допомогу постраждалим, здійснюватимуть
пошуково-рятувальні операції, моніторинг територій у протипожежних цілях та завдання з
аеромедичної евакуації. "Максимально наближуємо ту мить, коли кожен українець
відчуватиме себе більш захищеним. Cистема авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС
України стане третьою за потужністю в Європі, після Франції та Німеччини, а наші
рятувальники одними з перших у світі використовуватимуть надсучасні гелікоптери.
Працюємо далі!" - резюмував він. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами censor.net.ua
На “Мотор Сичи” грядут
сокращения
06.03.2019

В пятницу, 1 марта, сотрудников завода “Мотор Сич” предупредили о
сокращениях. Как рассказывают работники, планируется уволить примерно
по 10% из определенных цехов.
Некоторых будут переводить на другие должности по заводу. Более всего ценятся
рабочие профессии. Особенно сокращений боятся пенсионеры. По слухам, именно им
первым грозят увольнения. Уже несколько дней руководство обсуждает проблемный
вопрос на совещаниях, длящихся по несколько часов. Отметим, несколько лет назад
китайцы хотели выкупить контрольный пакет акций “Мотор Сичи”. Однако в дело
вмешались сотрудники спецслужб. В результате суд заморозил активы завода и отсрочил
сделку в апреле 2018. В мае 2018 года прошли встречи между китайским послом в Украине
Ду Вэем, вице премьер-министром Степаном Кубив, заместителем министра
экономического развития и торговли Украины Юрием Бровченко и представителями
Beijing Skyrizon Aviation И, как оказалось, несмотря на обеспокоенность многих украинцев и
согласных с ними союзников, киевские чиновники и китайцы, похоже, уже пришли к
компромиссу. 21 февраля Бровченко объявил, что сделка с “Мотор Сичью” в той или иной
форме будет выполнена. Замминистра отметил, что китайские инвесторы получат
определенную долю, но не уточнил какую именно часть акций. В итоге китайцы планируют
наладить сотрудничество с Россией и заключить договор по производству вертолетов.
Некоторые западные и азиатские союзники Украины крайне обеспокоены китайской
экспансией в украинскую аэрокосмическую отрасль. Ранее в СМИ сообщалось, что спустя
всего несколько дней после того как Россия и Китай заключили контракт о совместном
производстве вертолетов следующего поколения, стало известно что инвестор из Китая
тесно связанный с Пекинским правительством и армией приблизился к тому, чтобы
получить контрольный пакет акций украинского аэрокосмического гигантапроизводителя «Мотор Сич». Несмотря на то, что суд заморозил активы «Мотор Сич» и
отсрочил сделку в апреле 2018 года по требованию и в интересах расследования СБУ,
китайцы все же могут получить контрольный пакет в компании. Об этом 21 февраля
заявил заместитель министра торговли Украины. Расположенная в Запорожье компания
является одним из крупнейших и важнейших в мире производителей вертолетных
двигателей и комплектующих гражданских и военных самолетов. В прошлом, некоторые
китайские авиационные эксперты не скупились на похвалу продукции «Мотор-Сич» и
заявляли, что Китай должен сделать приоритетным получение как можно большего
количества двигателей «Мотор-Сич» для китайской армии. Они также хвастали, только в
СМИ на китайском языке, что двигатели «Мотор-Сич» могут быть модифицированы с
помощью обратного инжиниринга для того, чтобы лучше удовлетворять потребностям
Народно-освободительной армии Китая. Китай и Россия заявляют что они построят новый
грузовой и десантный вертолет который, по их утверждениям, будет более мощным чем
американские аналоги и усовершенствованным для ведения круглосуточных операций в
горячем климате, тяжелых погодных условиях и в высокогорных районах. Эксперты
считают, что Китай захочет получить до 200 новых вертолетов до 2040 года. Пока еще
неизвестно, сколько вертолетов захочет получить Россия.
Читать полностью >>>
По материалам ipne.ws
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Правительство Сомали запретило полеты четырех типов самолетов
марки "Антонов" в воздушном пространстве страны по соображениям
безопасности. Об этом сообщает biz.censor.net.ua
Управление гражданской авиации Сомали (УГАС) заявило, что самолеты Ан-24, Ан26, Ан-32 и Ан-12 не смогут работать в сомалийском воздушном пространстве после 15
марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки. Официальные лица страны
утверждают, что никаких инцидентов с построенными в годы Советского Союза
самолетами не было, но были "опасные ситуации". Изначально УГАС требовало, чтобы
операторы авиаперевозок прекратили полеты к 28 февраля. Затем этот срок был продлен
до 15 марта, отметил заместитель главы УГАС Джама Ахмед Мьюзе. В письме сомалийского
ведомства отмечается, что у самолетов "Антонов" нет уполномоченных центров
технического обслуживания в Восточной Африке, где их можно было бы ремонтировать.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Українська аграрна авіація перебуває
в критичному стані
13.03.2019

З 67 літаків, які використовуються в авіаційному внесенні агрохімії, 50
машин — ще радянських часів. Про це повідомив Валерій Євтушенко під час
семінару “Новітні технології в агровиробництві”.
Він нагадав, що лише за минулий рік відбулося 3 авіакатастрофи під час проведення
польових робіт. Всі три випадки були смертельними — пілот загинув. Дві авіакатастрофи
трапилися у Сумській області і одна у Чернігівській. Так, у липні 2018 року, неподалік села
Миколаївка Роменського району Сумської області розбився одномісний літак. За
попередніми даними він проводив обробку полів кукурудзи. Пілот загинув. А поблизу села
Заруддя Роменського району Сумської області розбився легкомоторний літак “X-32 Бекас”,
пілот загинув. Аварія сталася під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь. У
Чернігівській області розбився вертоліт Мі-2, який проводив обробку полів та гвинтом
зачепив лінію електропередач. Без електроенергії залишилося 5 сіл. Пілот, житель
Кіровоградської області, який керував вертольотом, не мав жодних документів на право
керування засобом. Він загинув.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
ДП "ЛДАРЗ" оновлює виробничі потужності
для ремонту військової авіації
15.03.2019

ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до
складу ДК "Укроборонпром", розширив свої технологічні можливості з
відновлення військової авіації.
Так, на заводі розширено номенклатуру ремонту плат блоків авіаційного,
радіоелектронного обладнання та авіаційного озброєння літаків типу МіГ-29. Для якісної
діагностики і скорочення часу для ремонту плат підприємством закуплено сучасний
автоматизований діагностичний комплекс (АДК) серії "Діана – 4.6", який призначений для
діагностування складних цифрових і цифро-аналогових змінних елементів електронної
апаратури. Також, протягом 2018 року за власні обігові кошти, без зупинки технологічного
процесу гальванічного покриття деталей авіаційної техніки, здійснено ремонт та
реконструкцію приміщення лінії підготовки та багатошарового покриття гальванічної
дільниці цеху № 7 (механічного). Встановлено обладнання та гальванічні ванни
українського виробника із сучасних термопластичних матеріалів. Дільниця модернізована
випрямлячами постійного струму типу ВАКР-М. Крім того, на підприємстві тривають
дослідно-конструкторські роботи стосовно модернізації винищувачів МіГ-29 до варіанту
МіГ-29МУ2. У результаті подальшої модернізації буде вдосконалено можливості літака із
нанесення високоточних ударів по наземних цілях. Зазначимо, що ДП "ЛДАРЗ" здійснює
ремонт авіаційної техніки військового призначення. Підприємство спеціалізується на
відновленні фронтових винищувачів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
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Контракт на модернизацию индийских Ан-32
дает 60% прибыли "Завода 410 ГА"

Как загрузить заказами судостроительные
заводы Украины
15.03.2019

Выполнение контракта на модернизацию самолетов Ан-32 Военновоздушных сил (ВВС) Индии в течении 2011-2018 гг. обеспечивает 60%
чистого дохода Государственного предприятия (ГП) "Завод 410 ГА".
Любое вмешательство и препятствование выполнению данного контракта может
нанести убытки. Об этом говорится на веб-сайте предприятия. С конца 2018 г., благодаря
достигнутым договоренностям между ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и индийскими
партнерами, завод восстановил стабильные отгрузки новых партий продукции по
контракту. Также, в этом году предприятие ожидает успешное совершение переговоров с
Индией по модернизации 20 дополнительных Ан-32 в Украине. Это позволит сохранить
рабочие места и привлечь молодых специалистов. ГП "Завод 410 ГА" начал масштабное
сотрудничество с индийскими партнерами после заключения внешнеэкономического
контракта между ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и Министерством обороны Индии на ремонт
и модернизацию 105 военно-транспортных самолетов Ан-32. Данный контракт до сих пор
является одним из крупнейших экспортных контрактов в истории украинского обороннопромышленного комплекса. По условиям контракта 2009 года, 40 индийских самолетов
должны быть модернизированы на мощностях ГП "Завод 410 ГА", еще 65 самолетов - уже
индийскими авиаремонтных предприятий после соответствующего обучения индийских
специалистов и поставки из Украины необходимого количества агрегатов и запчастей. В
2014-2015 годах исполнения контракта было под угрозой в связи со срывом сроков
поставок запчастей из Украины в Индию. Это произошло после расторжения
сотрудничества с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, в результате чего
стоимость авиационных запчастей российского происхождения возросла в 7-10 раз. В 2017
году Министерство обороны Индии было готово расторгнуть контракт с Украиной и
передать его на выполнение российскому предприятию. В таком случае ГП "Завод 410 ГА"
должен был бы заплатить 25 млн долларов штрафов и недополучить 90 млн долларов
дохода от экспорта новых запчастей и агрегатов в Индию. В декабре 2017 года, благодаря
совместным усилиям ГП "Завод 410 ГА", ГП "Антонов" и ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт",
украинская сторона убедила индийских заказчиков в необходимости провести
импортозамещение российских комплектующих Ан-32 на западные аналоги и в полной
мере выполнить условия контракта. Но в 2018 году завод снова столкнулся со сложностями
в связи с задержками в подписании дополнительных соглашений на продление срока
действия контракта и проведения импортозамещения. Причиной задержек стали
публикации манипулятивной информации в индийских СМИ со ссылкой на
правоохранительные органы Украины о якобы нарушении законодательства украинской
стороной в процессе исполнения контракта. Благодаря поддержке Посольства Украины в
Республике Индия ситуацию удалось стабилизировать. В данный момент, необходимые
дополнительные соглашения подписаны, выполнение контракта возобновилось. ГП "Завод
410 ГА" осуществляет свои поставки регулярно, полное выполнение контракта
запланировано на конец 2020 года. В январе-феврале 2019 года было успешно проведено
испытание изделий западного производства, которые в дальнейшем будут установлены на
самолеты Ан-32 на замену российским комплектующим. Вслед за этим успехом, в СМИ со
ссылкой на правоохранительные органы Украины, снова начали появляться публикации,
которые вызывают беспокойство индийских партнеров. Коллектив ГП "Завод 410 ГА"
призывает государственные органы и общественность воздержаться от распространения
любой не подтвержденной, манипулятивной информации, касающейся выполнения
авиационного контракта с Индией. Это может поставить под угрозу дальнейшее
существование предприятия. Отметим, благодаря выполнению долгосрочного контракта
между ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и Министерством обороны Индии, ГП "Завод 410 ГА"
удалось сохранить свой высококвалифицированный персонал и частично обновить
материально-техническую базу. Именно благодаря этому экспортному контракту,
предприятие имело возможность провести качественный капитальный ремонт 22
самолетов на нужды государственных силовых структур Украины. Также ГП "Завод 410 ГА"
в ближайшие 2 года планирует ремонтировать и технически обслуживать агрегаты
самолетов в секторе мировых лидеров авиастроения Boeing и Airbus.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Оккупанты заявляют о начале второго этапа модернизации
феодосийского завода "Море"
04.03.2019

Судостроительный завод "Море" в оккупированном Крыму
готовится ко второму этапу модернизации. Об этом сообщила
"административная служба завода", передает Крыминформ.
"Модернизация проходит в плановом порядке. Завершены мероприятия первого
этапа. В текущем периоде идет подготовка ко второму этапу", – говорится в сообщении.
Оккупанты сообщают, что сейчас на заводе "Море" ведется разработка проекта по
строительству рыболовецких судов и подготовка их производства. Планируемая закладка
"головного судна" состоится во второй половине года. На заводе напомнили, что в июле
2018 года был построен и сдан госзаказчику – Морской спасательной службе – рейдовый
водолазный катер "Водолаз Кузьминых" проекта А160-ЯР. После аннексии полуострова
Российе в 2014 году завод "перешел в госсобственность" оккупированного Крыма, а весной
2016-го – в федеральную. В конце 2018 года 100% доли в уставном капитале ФГУП
"Судостроительный завод Море" получила госкорпорация Ростех. На данный момент
основными заказчиками завода являются государственные структуры, пишет издание.
Читать полностью >>>
По материалам blackseanews.net
Компания "Нибулон" спустил на воду четвертый
линейный буксир проекта POSS-115
04.03.2019

CCP "Нибулон" спустил на воду уже 4-й линейный буксир проекта
POSS-115, который является завершающим в серии заказов проекта,
предусмотренных производственной программой на 2018-2019 годы.
После выполнения последних работ и успешного проведения всех испытаний судно
будет введено в эксплуатацию. Таким образом, буксирный флот судоходной компании
"Нибулон" будет насчитывать 10 линейных буксиров проекта POSS-115. Буксиры NIBULON5 и NIBULON-6 этого проекта стали первыми полнокомплектными судами, которые были
построены на нибулоновской верфи в 2014 году. Суда данного проекта имеют длину 37,2 м,
габаритную осадку 2,54 м, мощность 1320 кВт и скорость в 11 узлов. Среди поставщиков
основного оборудования буксира такие известные компании мира, как Mitsubishi (главные
двигатели), Volvo-Penta (дизель-генераторы), Rolls-Royce (винто-рулевые колонки),
Viessmann (водогрейный котел), DMT (палубное оборудование) и др.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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Украинское
судостроение
имеет
славное
прошлое.
На
отечественных верфях ранее ежегодно производили десятки торговых
судов и военных кораблей, вплоть до авианосцев.
Однако за последние 15-20 лет судостроительные заводы растеряли былую мощь,
хоть и сохранили производственный потенциал. В 2017 г. в мире было построено судов 100
млн тонн валовой регистровой вместимости (grossregistered tonnage, GRT). Это миллиарды
долларов США. Однако обьем мирового рынка судостроения занимает три государства:
Китай (36%), Южная Корея (21%) и Япония (21%). Еще 15% производства приходится на
европейские верфи, а 5% - на другие страны Азии. Украина входит в 2% производителей, и
ее роль на глобальном рынке сейчас практически незаметна. В последние годы усилились
переговоры об объединении судостроителей Китая и Южной Кореи. Это необходимо для
привлечения большего пула заказов и улучшения конкурентоспособности производителей.
Ведь развитие судостроения, в частности проведение научно-исследовательских работ в
отрасли, - достаточно ресурсоемкий процесс, требующий внушительных долгосрочных
инвестиций. От масштаба компании зависит скорость ее развития. Согласно расчетам ЦТСКонсалтинг на примере украинской экономики, для строительства 1 тыс. тонн дедвейта
(DWT, вес, который будет перевозить судно) потребуется $1,5 млн инвестиций. Это
позволит создать 6 новых рабочих мест, обеспечить $2,3 млн потребления в смежных
отраслях, выплатить около $820 тыс. заработной платы и произвести $787 тыс. отчислений
в бюджеты. Украине для перевозки грузов по морям и рекам нужны миллионы тонн
дедвейта. Например, грузоподъемность одной баржи, с помощью которых перевозят зерно
по Днепру составляет до 5000 тонн. Однако у судостроения Украины сегодня практически
нет заказов. Мы недавно были на заводе, который раньше выпускал авианосцы. Там до сих
пор есть оборудование, с которым можно делать крупноузловую компоновку больших
судов, например, авианосцев. Но сегодня предприятие вынуждено заниматься перевалкой
грузов, чтобы выжить. Наши судостроители поставлены в совершенно неравные условия с
другими странами. Отрасли требуется поддержка со стороны государства. Какая именно?
Читать полностью >>>
© Андрей Исаев, эксперт ЦТС-консалтинг
По материалам delo.ua
Хто буде ремонтувати херсонські
катери
13.03.2019

На порталі ПроЗорро була опублікована закупівля “Доковий ремонт
т/х проекту Р-51 «АРАРАТ», «ДОМБАЙ», «БЕШТАУ». Це означає, що відомі
херсонські катери, які з року в рік здійснюють річкові перевезення, мають
от-от відремонтувати.
Аукціон відбувся 12 березня – і, звісно, не без цікавинок. В закупівлі з граничною
сумою 1 млн. 100 тис. грн. взяли участь два учасники: ТОВ “ШИПЯРД1930” та Приватна
фірма “ЮГСУДОРЕМОНТ”. Виграло ТОВ “ШИПЯРД1930” із пропозицією 1 088 921,22 грн.
Тендерні пропозиції учасники подали 7 березня (ТОВ “ШИПЯРД1930”) та 11 березня (ПФ
“ЮГСУДОРЕМОНТ). Як такого, аукціону не було, адже розіграли перші ж пропозиції: від
самого початку “ШИПЯРД1930” пропонувало 1 088 921,22 грн., а “ЮГСУДОРЕМОНТ” – 1,1
млн. грн. Наразі триває процедура ухвалення рішення щодо остаточного переможця. Але
вже зараз можна знайти кілька дивних особливостей, на які має звернути увагу
керівництво комунального підприємства-замовника. Ось дві основні: Перше – це той факт,
що обидва підприємства-учасники зареєстровані за однією і тою самою адресою: м. Херсон,
вул. КАРАНТИННИЙ ОСТРІВ, будинок 1. Тобто конкуренти у закупівлі знаходяться в одній
будівлі. Друге: за даними аналітичної системи YouControl, повноваження керівника фірмипереможця “ШИПЯРД1930” мають суттєві обмеження - він може укладати угоди на суму, що
не перевищує 500 тис. грн. Спарринг-партнери? Є таке поняття у публічних закупівлях
(звісно, негласне), як спарринг-партнерство. Далі наводимо дані з публікації УкрІнформ.
Отже, схема передбачає, що учасники тендеру домовляються між собою, визначають, хто
має бути переможцем, а хто просто бере участь у конкурсі у ролі спаринг-партнера. Ці фірми
не є справжніми конкурентами і діють узгоджено під час закупівлі. Гендиректор ДП
“ПРОЗОРРО” Василь Задворний коментує: “У випадку з антиконкурентними узгодженими
діями (змовою) основним органом захисту є територіальні відділення Антимонопольного
комітету України. Фактично будь-яка особа може поінформувати АМКУ про змову, навівши
відповідні факти, а вже Антимонопольний комітет може з власної ініціативи розпочати
розгляд справи. Підставою до початку розгляду справи також є заяви від замовників чи ж
постачальників, чиї права на чесну конкуренцію були порушені. Подання відповідної заяви
безкоштовне”. Чи має зазначена нами закупівля ознаки змови, має вирішувати замовник та
Антимонопольний комітет. Тож чекаємо.
Читати повністю >>>
За матеріалами visnik.ks.ua
США передадут Украине еще два катера
типа Island
14.03.2019

США планируют передать ВМС Украины еще два патрульносторожевых катера типа Island, заявил командующий объединенными
вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.
“Мы работали и продолжим работать на морском направлении с их (Украины. –
“ГОРДОН”) Военно-морскими силами. У нас с ними хорошие отношения. И сейчас есть
увеличение финансирования, которое мы запрашивали у Конгресса для передачи Украине
морских средств, прежде всего – двух кораблей класса Island, чтобы начать пополнение их
Военно-морских сил”, – заявил Скапаротти на слушаниях в комитете по обороне Палаты
представителей Конгресса США, сообщает “Украинский милитарный портал”. Слова
Скапаротти о возможной передаче Украине еще двух катеров подтверждают источники в
ВМСУ, отмечает портал. При этом речь идет не только о передаче кораблей, но и о
предоставлении в распоряжение ВМСУ других морских средств. Слушания в комитете по
обороне Палаты представителей Конгресса США при участии генерала Кертиса Скапаротти
прошли 13 марта. 27 сентября 2018 г. командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко
и вице-адмирал береговой охраны США Майкл Макаллистер подписали меморандум о
передаче Украине патрульных катеров типа Island – USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC
Drummond (WPB-1323). Сейчас они находятся в американском Балтиморе. Планируется, что
катера прибудут на Черное море не позднее июля 2019 г. Посол Украины в США В.Чалый
отмечал, что американские катера усилят украинские позиции в Черноморском бассейне.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
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"Кузня на Рыбальском", которую продал Порошенко,
увеличила прибыль за год на 78%

 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

14.03.2019

Прибыль завода "Кузня на Рыбальском" по итогам 2018 года выросла
на 77,84%, что в денежном эквиваленте составило 33,12 млн грн. Об этом
сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно приведенным данным компании, по итогам работы в 2018 году активы
компании уменьшились на 8,7% — до 301,24 млн грн, основные средства сократились на
60,13% — до 109, 94 млн грн. Долгосрочные финансовые инвестиции предприятия по
итогам 2018 года возросли в 5,26 раз — до 109,94 млн грн, а суммарная дебиторская
задолженность увеличилась на 84,73% — до 718,73 млн грн. Собственный капитал
увеличился на 11,39% — до 339,12 млн грн, а численность работников возросла на 26,36%
— до 676 чел. Нераспределенная прибыль ЧАО к 1 января 2019 года составляла 34,68 млн
грн. До середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций
приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс
Капитал" (ранее — "Фонд "Петра Порошенко"), в котором были сконцентрированы активы
действующего президента Украины. Вторым по величине акционером с пакетом в
20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного
депутата Игоря Кононенко. В сентябре того же года группа "ТАС" Сергея Тигипко сообщила
о предварительной договоренности о покупке судозавода, 15 ноября корпоративные
инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" сообщили о подписании с кипрской Еwins
Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском". Напомним, в ноябре предприятие
купил бизнесмен Сергей Тигипко. Он заявил, что купил "Кузню на Рыбальском", чтобы
построить на территории завода жилой массив и большой торгово-офисный центр.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
В МИУ обсудили вопрос Азовского
судоремонтного завода

Крюковский вагонзавод будет выпускать две
новые модели зерновозов
13.03.2019

Крюковский вагоностроительный завод получил разрешение на
производство усовершенствованных вагонов для траспортировки зерна. Об
этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию предприятия.
КВСЗ получил разрешение на производство новых версий вагона для перевозки
зерна - модели 19-7053-03 грузоподъемностью 71 тонна и осевой нагрузкой 23,5 тонны на
ось и модели 19-7053-04 грузоподъемностью 76,5 тонны и осевой нагрузкой 25 тонн на ось.
Такой вердикт вынесла межведомственная комиссия, которая работала на прошлой неделе
на предприятии. Конструкторской документации на новые вагоны присвоены
соответствующие индексы. А предприятие получило право на серийное производство
вагонов мод. 19-7053-03 и изготовление установочной партии зерновозов мод. 19-7053-04
в количестве 2 тыс. штук. Объем кузова в обеих моделях равен 124 куб. метра. Вагоны
оборудованы тележками моделей 18-7055 и 18-7033 соответственно, которые также
созданы и изготовлены на КВСЗ. В семействе крюковских вагонов-хопперов ранее было
представлено 11 моделей. Завод расширил его еще двумя новыми представителями
модельного ряда. Новые модели предназначены для перевозки зерна и других сыпучих
продуктов, требующих защиты от атмосферных осадков, по железным дорогам колеи 1520.
Ранее ЦТС писал о том, что КВСЗ разработал концепт гибридной электрички, которая
сможет ездить на неэлектрифицированных участках. Такой электропоезд может быть
задействован на маршруте экспресса Киев - аэропорт Борисполь.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Вагоностроительный завод Тигипко увеличил
чистую прибыль в 6 раз

15.03.2019

Представители
власти
разрабатывают
план
урегулирования
юридического статуса единственной украинской верфи на Азовском море. Об
этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию МИУ.
В Киеве 13 марта состоялась встреча министра инфраструктуры Украины
Владимира Омеляна с представителями Европейской Бизнес Ассоциации при участии
исполнительного директора УК "Мариупольская инвестиционная группа" Олега
Иванюшенко и представителей Администрации морских портов Украины относительно
перспектив развития Азовского региона. В том числе был затронут вопрос Азовского
судоремонтного завода. Напомним, в 2003 году Азовский судоремонтный завод был
передан в аренду ООО "СРЗ", находящегося под управлением УК "МИГ". Де-юре 17 июня
2016 года у арендатора истек срок аренды, однако де-факто уже более двух лет "до момента
подписания акта приема-передачи имущества ЦИКа", как того требует буква закона, ООО
"СРЗ" продолжает выполнять взятые на себя обязательства и обеспечивать
жизнедеятельность предприятия. "Азовский судоремонтный завод является важным
объектом, это самое многопрофильное предприятие на Азовском побережье.
Мариупольский морской порт и Азовский судоремонтный завод - ключевые предприятия,
обеспечивающие присутствие Украины в водах Азовского моря. В условиях российской
агрессии на Востоке Украины и в Азовском море для нас крайне важно, чтобы
инфраструктура Азова и в дальнейшем успешно функционировала", - подчеркнул
Владимир Омелян. Олег Иванюшенко, исполнительный директор ООО "УК "МИГ" сказал:
"Реализация проекта государственно-частного партнерства по развитию ЦИК Азовский
судоремонтный завод может стать хорошим примером, и даже образцом по многим
аспектам". В частности, по его словам, сотрудничество бизнеса и государства поможет
привлечь инвестиций в Приазовский регион Донецкой области, который испытывает
экономические и инфраструктурные проблемы. Кроме того, это поспособствует
установлению долгосрочного сотрудничества с международными партнерами и развитию
морской инфраструктуры, а также положительной динамике развития среднего и малого
бизнеса. "На данный момент проект находится в стадии интенсивного обсуждения на
уровне профильных государственных органов и международных партнеров, формируется
план конструктивного решения данного вопроса", - добавил Иванюшенко.
Читать полностью >>>

Читайте также: Как работает АСРЗ в условиях
войны и правовой коллизии >>>

14.03.2019

АО "Днепровагонмаш" (ДВМ) по предварительным данным, в 2018
году получило консолидированную чистую прибыль в размере 296,93 млн
грн, что в шесть раз превышает аналогичный показатель 2017 года.
Согласно информации в повестке дня общего собрания акционеров компании 18
апреля, нераспределенная прибыль к 1 января 2019 года составила 1 млрд 781 млн грн
(годом ранее – 1 млрд 490 млн грн). Как сообщалось, в 2017 году ДВМ увеличили
консолидированную чистую прибыль в 3,8 раза к 2016 году – до 48,46 млн грн. Согласно
публикации, консолидированная чистая прибыль включает прибыль дочернего
предприятия (ДП) "Стальзавод" в размере 149,3 млн грн, остальная прибыль –
вагоностроительного завода (ДВМ). В повестку дня собрания внесен вопрос о
распределении полученной консолидированной чистой прибыли в 2018 году. Согласно
проекту решения, на выплату дивидендов планируется направить 192,64 млн грн из
расчета 11,58 грн на одну акцию, на покрытие убытков прошлых лет – 93,06 млн грн.
Остальную часть прибыли (0,29 млн грн) предлагается оставить нераспределенной. Кроме
того, в повестку вновь внесены вопросы распределения нераспределенной прибыли за
предыдущие годы и выплаты дивидендов за 2008, 2011, 2012, 2013 гг. Проектом решения
собрания предусмотрено, что на выплату дивидендов за 2008 год будет направлено 155
млн грн (9,32 грн на акцию номиналом 0,5 грн), за 2011 год – 486,43 млн грн (29,24 грн на
акцию), за 2012 год – 821,3 млн грн (49,37 грн на акцию), за 2013 год – 114,45 млн грн (6,88
грн на акцию). Акционеры также намерены рассмотреть вопрос создания Киевского представительства ДП "Днепродзержинский литейный завод" (ДП "Стальзавод"), директором
которого планируется назначить Сергея Тегипко (глава набсовета ДВМ). "Днепровагонмаш" производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые,
платформы разной специализации и другие вагоны. В 2017г. ДВМ реализовал 865 грузовых
вагонов, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее (404 вагона). Консолидированный чистый
доход компании в 2017 г. вырос в 2,7 раза – до 1 млрд 046 млн грн. Группа "ТАС" основана в
1998 г. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой
сегменты), промышленность, недвижимость, агросектор, венчурные проекты. Основателем
и основным акционером группы является Сергей Тигипко.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

По материалам cfts.org.ua
 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ

На Херсонской верфи Смарт Мэритайм Груп состоялся
спуск танкера для голландской VEKA Group

Львовский "Электронтранс" поставит Киеву 10 трамваев
по 50 миллионов за штуку

15.03.2019

Смарт Мэритайм Груп (СМГ, Smart Maritime Group) готовит к передаче
заказчику первый насыщенный корпус танкера-химовоза для голландской
компании VEKA Shipbuilding WT B.V.
Торжественная церемония спуска судна на воду состоялась сегодня на Херсонской
верфи СМГ. В праздничном митинге приняли участие сотни горожан, собственник VEKA
Group BV Питер Верслуис (Peter Versluis), специалисты VEKA Shipbuilding WT B.V., ветераны
завода. «Этот контракт дал нам возможность в очередной раз продемонстрировать
зарубежным заказчикам, что Смарт Мэритайм Груп может реализовывать проекты в
оговоренные сроки, и с высоким уровнем качества» - отметил генеральный директор СМГ
Василий Федин. В свою очередь Питер Верслуис (Peter Versluis) подчеркнул: «Смарт
Мэритайм Груп полностью оправдал наши ожидания. Мы удовлетворены нашим
сотрудничеством и готовы развивать наши деловые отношения". Танкер-химовоз,
строительный номер 10001, построен на Херсонской верфи SMART MARITIME GROUP по
голландскому проекту CAVALLI и предназначен для перевозки нефтепродуктов и
химических
грузов.
При
изготовлении
корпуса
использовано
1200
тонн
высококачественной
судостроительной
стали
производства
Мариупольского
металлургического комбината имени Ильича (Метинвест, Мариуполь). Дедвейт танкера
составляет 5000 тонн. Длина – 110 м, ширина – 13,5 м, высота борта – 6,6 м. Порт приписки Антверпен, Бельгия. Экипаж 5 человек. Танкер назван женским именем AIMEE в честь члена
королевской семьи Голландии, принцессы Оранской-Нассау Эйми Сонген (Aimée Söhngen).
После дооснащения судно будет поставлено на обслуживание линии Antwerp – Zeebrugge –
Oostende – Nieuwpoort. Согласно контракту, СМГ изготавливает два насыщенных корпуса.
Второе судно EMMA построено на Николаевской верфи СМГ. Общая стоимость контракта
составила свыше 145 млн грн. История успешных партнерских отношений СМГ с VEKA
Group насчитывает более 10 лет. За это время СМГ построил для VEKA 8 корпусов танкеровхимовозов. В целом для голландского рынка были построены 12 судов аналогичного
класса. VEKA Shipbuilding B.V. входит в состав судостроительной группы VEKA Group со
штаб-квартирой в Веркендаме (Нидерланды). Группа основана в 1988 году. Компания
специализируется на строительстве и обслуживании судов внутреннего судоходства. В
референс-листе компании двухкорпусные химические и бункерные танкеры, LPG-танкеры;
контейнеровозы, пассажирские и другие типы судов. VEKA управляет четырьмя верфями в
Нидерландах: в Леммере, Хусдене, Роттердаме и Веркендаме, а также верфями в Восточной
Европе и, частично, в Азии.
Читать полностью >>>

12.03.2019

Совместное украинско-немецкое предприятие "Электронтранс"
(Львов) победило в тендере КП "Киевпастранс" на поставку 26-метровых
самоходных низкопольных трамвайных вагонов, предложив их за 505,392
млн грн при ожидаемой стоимости закупки 568,632 млн грн.
Согласно результатам проведенного 12 марта аукциона в системе ProZorro, второй
участник торгов – польская Pesa Bydgoszcz – предлагал вагоны за 568,443 млн грн и не
снижал цену в ходе трех раундов аукциона. Трамвайные вагоны должны быть выпущены
не ранее 2018 года, быть полностью низкопольными. Срок поставки техники – с 1 мая до 31
декабря 2019 года. Как сообщалось, "Киевпастранс" в конце января повторно объявил два
тендера на закупку в 2019 г. 20 трамвайных вагонов, в том числе 10 26-метровых вагонов
на ожидаемую сумму 568,632 млн грн и 10 30-метровых вагонов на 503 млн грн, поскольку
объявленные ранее торги были отменены из-за выявленных нарушений законодательства
о публичных закупках. По информации ProZorro, повторный аукцион на поставку Киеву
десяти 30-метровых трамвайных вагонов состоится 3 апреля. Заявки на участие в нем
подали СП "Электронтранс" и ООО "Торговый дом УКВЗ-Украина", дилер российского УстьКатавского вагоностроительного завода. Заявки на первичный тендер по поставке Киеву
26-метровых трамваев, помимо "Электронтранса" и Pesa, впервые подавала также чешская
TRAM FOR ENVI s.r.o., однако в повторном тендере она уже не участвовала. "Электронтранс"
в 2017 г. выиграл тендер на поставку Киеву семи низкопольных 30-метровых трамваев. В
свою очередь к концу 2018 г. завершилась поставка 47 трамваев польской Pesa Bydgoszcz из
тех, которые должно было получить КП "Киевпастранс" (37 доставлены по контракту 2017
г., 10 поставлены в 2016 г.). СП "Электронтранс" по производству трамваев, троллейбусов и
электробусов создано в 2011 г. концерном "Электрон", немецкой фирмой TransTec F&E
Vetschau UG и ООО "Автотехнопроект". Производственные мощности СП позволяют
изготавливать 100 трамваев или 100 автобусов, троллейбусов или электробусов в год.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Читайте также: Николаевская верфь СМГ
изготовит металлоконструкции >>>

По материалам Смарт Мэритайм Груп
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Днепровский трамвай успешно
испытали в Египте

Компания «Укрэнерго» купило плавающие
снегоболотоходы за 8 млн гривен
13.03.2019

В Александрии (Египет) прошла экспериментальная эксплуатация
нового трамвая, произведенного на днепровском заводе компании Татра-Юг.
Об этом сообщает издание dv-gazeta.info
Как сообщают египетские СМИ, глава департамента общественного транспорта
Александрии рассказал, что первые шесть рейсов трамвая были проведены без пассажиров
и вот наконец прошел полноценный рейс с погрузкой пассажиров и остановками на
станциях. Современный трамвай компании Татра-Юг, собранный на производственных
площадях Южмаша, оснащен кондиционерами, Wi-Fi, современной системой безопасности
и системой GPS-слежения. Следующую партию из 7 вагонов ожидают в Египте в июле, и еще
15 прибудут в Египет до конца года. Напомним, в декабре 2018 г. компания «Татра-Юг»
выиграла тендер на поставку для Киева десяти низкопольных трамваев. Компания «ТатраЮг» выиграла конкурс с предложением, равным 428 888 880 грн. Единственным
конкурентом «Татра-Юг» выступило ЧАО «Киевский завод электротранспорта», его
ценовое предложение составило 430 550 400 грн. При этом оценочная стоимость закупки
составляла 430 560 000 грн. Отметим также, что ООО «БКМ-Украина» и ООО «Торговый дом
УКВЗ-Украина» тоже выдвигали предложения, но обе компании не были допущены к
торгам из-за различных нарушений в документации. Торги завершились 28 ноября и в
самое ближайшее время КП «Киевпастранс» должен заключить с «Татра-Юг»
соответствующий договор на поставку трамваев. Всего украинское предприятие поставит
Киеву десять трамваев. По условиям тендерной документации, «Татра-Юг» должна
обеспечить поставку подвижного состава до 31 декабря 2019 года. В данном случае
объектом закупки выступает трехсекционная модель К-1М6 длиной 26,8 м. Напомним, эта
модель способна комфортно перевозить до 267 пассажиров. …
Читать полностью >>>
По материалам dv-gazeta.info
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ


ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Краматорск получил новые троллейбусы
с автономным ходом
15.03.2019

Краматорск начал получать новые троллейбусы Днепр Т203 с
автономным ходом. В 20118 г. городской совет принял решение приобрести
на условиях финансового лизинга 10 троллейбусов с автономным ходом.
Закупку разбили на два договора. По первому было получено 4 троллейбуса.
Стоимость одного троллейбуса тогда составила 6,957 млн гривен, а сумма покупки за все
четыре машины – 27,828 млн гривен. После чего было запланировано заключить второй
договор на 6 троллейбусов. Но при этом общее количество уменьшили с 10 до 9 единиц.
Таким образом по второму договору Краматорск получит 5 троллейбусов. Первые два уже
поступили в город, прибытие остальных ожидается на днях. На сегодня троллейбусный
парк города существенно обновлен. Без учета новых машин он состоит из 49 троллейбусов,
из которых: 17 троллейбусов ЗиУ-682 (из них 6 прошли КР в 2015-2016 годах); 11
троллейбусов Днепр Т203 (из них 4 имеют опцию автономного хода); 8 троллейбусов ЮМЗ
Т2; 7 троллейбусов АКСМ-321 (с низким полом); 4 троллейбуса ЮМЗ Т1; 2 арендованных
троллейбуса Mercedes-Benz O405GTZ.
Читать полностью >>>
По материалам shotam.info
Якісний громадський транспорт може зупинити засилля
старих автівок на українських дорогах
14.03.2019

Оновлення міських автопарків сучасним транспортом може зупинити
навалу вживаних дизельних авто з Європи. Про це йдеться в повідомленні
корпорації «Богдан».
Експерти наголошують, що саме відсутність альтернативи у вигляді якісних
громадських перевезень змушує людей купувати дешеву та неякісну техніку, яка шкодить
довкіллю та створює затори. «Сотні тисяч вживаних автівок уже заполонили українські
дороги. Частина з них перебуває в аварійному стані, а також продукує у великих об’ємах
викиди газу. Їхні власники обрали для себе такий варіант пересування, щоб уникати
поїздок в старому громадському транспорті – в тісних салонах, ще й з відсутністю графіку
руху. Це демонструє гостру необхідність оновлення автопарків новими автобусами й
тролейбусами від українського виробника», - зазначають в корпорації. У «Богдані» також
додали, що наразі вітчизняні автомобілебудівні заводи вже виробляють сучасний та
якісний транспорт європейської якості. Вони прагнуть підвищити умови перевезення
українців, маючи для цього виробничі потужності. Так, зокрема, «Богдан Моторс» здатний
випускати 6000 нових автобусів та тролейбусів на рік. Нагадаємо, корпорація «Богдан» з
органами місцевого самоврядування у рамках проекту «Міський громадський транспорт в
Україні», який фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та
розвитку і Європейського інвестиційного банку. Зручні низькопідлогові автобуси й
тролейбуси наразі курсують вулицями низки українських міст. Цього року «Богдан Моторс»
виграв тендери на постачання партій низькопідлогових тролейбусів до Києва та Харкова.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»


13.03.2019

Государственное предприятие «НЭК «Укрэнерго» 7 марта по
результатам тендера заказало «Квадро Интернешнл» вездеходов на общую
сумму 8,1 млн грн. Об этом редакция 368.media узнала из ProZorro.
Фирма поставит три полноприводные плавающие снегоболотохода «Шерп Про»
2018 выпуска по 2,7 млн гривен. Автомобили получат Западная ЭС (Ровно), Юго-Западная
ЭС (Хмельницкоая область), Центральная ЭС (Житомирская область). Компания «Квадро
Интернешнл» является официальным и непосредственным производителем плавающих
снегоболотохода «Шерп О». В фирме отметили, что их техника производится серийно в
нескольких модификациях и с различным дополнительным оборудования в зависимости
от потребностей заказчика. На торгах единственным конкурент победителя была фирма
«Форум Групп Украина». Отмечается, что плавающие снегоболотоходы «Шерп Про»
производят не только в Украине, но и в России. Киевская «Квадро Интернешнл»
принадлежит миллионеру Владимиру Школьнику и «Компании по управлению активами
«Юнион Актив». Школьник также был соучредителем российской фирмы-производителя
«Шерп» российского бизнесмена Сергея Самохвалова. В 2018 году вездеход «Шерп О» у
«Квадро Интернешнл» заказало «Укртранснафта» по 2,8 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
Scania представит в Украине новый
тяжелый карьерный самосвал
14.03.2019

Scania продолжает презентацию нового поколения грузовиков,
которое было представлено в Украине в прошлом году. На очереди
продукты и услуги для горной промышленности.
Scania представляет тяжелый карьерный самосвал Scania G440 8x4 серии Scania XT с
крепким грубым дизайном, внешний вид и функции которого будут нравиться тем
клиентам, которые выполняют наиболее сложные задачи в суровых условиях
эксплуатации. Презентация состоится в рамках выставки Heavy Duty., которая пройдет под
Киевом 19-21 марта и других маркетинговых событий в апреле и мае 2019. «Тяжелые
самосвалы Scania с успехом эксплуатируют в месторождениях и карьерах, расположенных в
разных уголках мира. Благодаря надежности и хорошему сервису техника Scania успела
отлично зарекомендовать себя, завоевать доверие и начала пользоваться спросом среди
предприятий горной промышленности, - комментирует Андрей Курило, коммерческий
директор ООО «Скания Украина». - В рамках выставки Heavy Duty 2019 и ряда других
мероприятий мы представляем в Украине тяжелый самосвал Scania нового поколения, в
котором воплощены ряд инновационных функций, которые помогут предприятиям горной
промышленности выйти на новый уровень производительности и экономических
показателей». Линейка Scania XT характеризуется ярко выраженными атрибутами, такими
как очень массивная, прочная передняя часть, жесткие кожухи зеркал. Бампер
обеспечивает угол атаки примерно 25 градусов, в зависимости от конфигурации и выбора
шин и шасси. В сочетании с защитным щитом моторного отсека и защитными решетками
фар, версия XT имеет чрезвычайно надежную и жесткую переднюю часть, которая легко
выдерживает удары или столкновения с объектами без серьезных повреждений несущей
структуры. По центру кабины является тягловый буксирный палец, рассчитанный на 40
тонн. Он нужен, если грузовиком нужно буксировать какой-то объект или извлечь самую
грузовик, если она увязла. ...
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Укрaинa зaкупит пaртию мoщных
грузoвикoв
15.03.2019

SpecMachinery.com.ua, уже рассказывал о том, что Украина входит в
ТОП-3 основных покупателей продукции техники «БелАЗ». И вскоре к нам
отправится очередная партия машин.
Как стало известно SpecMachinery.com.ua, в 2019 году парк автотехники для горного
производства «АрселорМиттал Кривой Рог» пополнят еще пять 130-тонных карьерных
самосвалов БелАЗ-75131. В Украине техника «БелАЗ» эксплуатируется преимущественно в
крупнейших горнодобывающих компаниях ООО «Метинвест Холдинг» и ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог». Согласно данным беларусской стороны, доля БелАЗов в
Украине составляет порядка 90% (в Украине работает более 2 тыс. карьерных самосвалов
БелАЗ против 170 самосвалов других производителей). Напомним, как мы уже
рассказывали, в течение трех лет транспортный парк украинских ГОКов пополнят не менее
50 единиц карьерной техники «БелАЗ». Отметим, первая пятерка партнеров БЕЛАЗа по
удельному весу во внешнеторговом обороте (экспорт+импорт) выглядит следующим
образом: Россия (62,3 %), Великобритания (11,4 %), Узбекистан (8,9 %), Украина (6,1 %),
США (2,9 %). Только за январь-февраль 2019 года география внешнеторговых отношений
ОАО «БЕЛАЗ» охватывала 37 стран мира, причем в 19 из них были осуществлены поставки
продукции. В разрезе регионов рост показан по России по отношению к аналогичному
периоду прошлого года (темп роста 104,3 %) и странам дальнего зарубежья (темп роста
155,3 %). При этом по дальнему зарубежью следует отметить поставки техники в
Болгарию, Боснию и Герцеговину, Монголию, Польшу, Чехию, Чили, Эстонию.
Читать полностью >>>
По материалам specmachinery.com.ua

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА СПЕЦТРАНСПОРТ

На шасі MAN в Україні побудували позашляхові
«будинки на колесах»
06.03.2019

В Україні реалізовано проект створення партії житлових модулів на
основі повнопривідного шасі МАN TGM-13.250. Про це повідомляє он-лайн
видання SpecMachinery.com.ua
В рух автомобіль приводить дизельний двигун потужністю 250 к.с., в парі з яким
встановлена 9-ступінчаста механічна трансмісія. Повна маса автомобіля складає 11500 кг.
Житловий модуль ТК-ТGM-13.250-АС розроблений і побудований вітчизняним Заводом
Техкомплект на власних потужностях. Фургон каркасного типу розділений на спальне (на 4
місця) і побутове відділення. В комплекті - йде електрогенератор. На заводі спецтехніки
відзначають стійку тенденцію переходу попиту на іномарки в якості базових вантажних і
легкових шасі. «Використання західноєвропейських автомобілів виробництва Італії,
Німеччини, Франції цілком зрозуміло, тому що власникам бригадних автомобілів, аварійних
майстерень, автокранів, паливозаправників, автобетонозмішувачів важливо, щоб навісне
обладнання було встановлене на надійному, добротному і безвідмовному шасі» зазначають в компанії. Партія житлових модулів вже вирушила покупцеві - в ремонтні
підприємства Харківської області для роботи далеко від населених пунктів.
Читати повністю >>>
За матеріалами specmachinery.com.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Директор «Луча»: Маємо піднімати промисловість, зокрема,
через створення військової техніки
05.03.2019

Mahindra в Україні виходить
на новий рівень
01.06.2019

Індійські міні-трактори Mahindra в Україні відомі давно, однак
віднедавна в нашій країні з'явилися трактори Mahindra незнайомого нам
сегмента - передає SpecMachinery.com.ua.
З новою моделлю Mahindra 9500, поставки якої в Україну тільки починаються,
індійський виробник впритул наблизився до сегменту, що розвивається найшвидше –
сегменту 100-сильних тракторів. Більш того, дилер представив відразу «кабінну» версію
машини - передає SpecMachinery.com.ua. Трактор Mahindra 9500 оснащується двигуном
потужністю 92 к.с., в парі з яким працює синхронізована трансмісія 12х12. На незалежний
ВВП максимально може віддаватися 74 к.с. Вартість трактора Mahindra 9500 в Україні близько $22400. Також в Україні вже з'явилася і «молодша модель старшої лінійки» Mahindra 8000 с двигуном потужністю 80 к.с. Вартість машини близько $21400. …
Читати повністю >>>
За матеріалами specmachinery.com.ua
Аурум Груп інвестує 16,1 млн грн у модернізацію
сільгосптехніки
05.03.2019

Плануючи використання технології точного землеробства, Аурум Груп
розпочала програму модернізації сільгосптехніки. Про це повідомляє
Альона Лебедєва, засновниця Аурум Груп.
«Розвиваючи агросектор, ми плануємо використовувати інноваційні технології і вже
цьогоріч інвестували понад 16,1 млн грн у модернізацію сільгосптехніки. Частина цих
коштів - власні ресурси групи, а також банківське фінансування», - уточнила А. Лебедєва.
«Починаючи з 2018 року, ПУМБ комплексно співпрацює з холдингом Аурум Груп із
фінансування будівництва вантажних залізничних вагонів на базі «Дизельного заводу», а в
2019 році ми почали співпрацю з агропідприємствами групи. Так, нашим банком передано
компанії «Аурум Транс» на умовах фінансового лізингу сільськогосподарську техніку на
суму 12,4 млн грн», - повідомив Володимир Руденко, начальник Управління фінансового
лізингу АТ ПУМБ. Нагадаємо, що на сьогодні в управлінні сільгосппідприємств Аурум Груп
перебуває понад 12 тисяч га землі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Аурум Груп
Українські агрохолдинги підготували
технічний парк до посівної
13.03.2019

В Україні перед початком посівної кампанії 2019 р. більшість
сільгоспвиробників вже підготували сільгосптехніку до роботи або
докупляють необхідні агрегати. Про це повідомляє Latifundist.com.
«Підготовка техніки до сезону 2019 майже завершена. Купили три нових трактори
потужністю 340 к. с. і один на 600 к. с. Віддаємо перевагу модельному ряду Case IH. З
причіпних машин купили два 18-метрових культиватори. Вся імпортна техніка
укомплектована модулями точного землеробства», — підкреслив заступник директора з
рослинництва компанії Cygnet Agrocompany Юрій Борідченко. У компанії «Агрейн» наразі
проводиться підготовка техніки до весняно-польових робіт, йде її ремонт і постачання
запчастин. Компанія придбала розкидачі добрив і планує купити 5 тракторів John Deere
малої потужності (130 к. с.) для використання з обприскувачами. При цьому наявну техніку
потужністю 340 к. с. направлять на більш важкі роботи. За словами представників
«Агрейн», йде закупівля причіпних обприскувачів Berthoud і Amazone і невеликої кількості
сівалок суцільного посіву, а також культиваторів для суцільного обробітку ґрунту Case IH.
Агрохолдинг «Кернел» активно веде ремонтні роботи. Техніка (в розрізі всіх груп)
підготовлена ??на 80%. У міжсезоння був оновлений тракторний парк, парк легкових
автомобілів, розкидачів мінеральних добрив, а також проведена модернізація міжрядних
культиваторів із функцією внесення рідких добрив. «Ми вже працюємо в полях. У тих
регіонах, де сніг зійшов, техніка вже в полі. Безумовно, є моменти, які ще допрацьовуються,
але на 90% ми вже готові до посівної кампанії. У 2017-2018 рр. на покупку нової техніки
компанія витратила понад $50 млн, тому потреби купувати ще зараз у нас немає», —
пояснив головний агроном МХП Олексій Сергієнко. «Астарта-Київ» продовжує програму з
оновлення парку сільгосптехніки. В цьому році, зокрема, закуповують трактори John Deere
потужністю 600 к. с. для Полтавського регіону. Холдинг «Епіцентр К» технічно готовий до
початку посівної компанії. Але, за словами фахівців, початок посівної 2019 буде залежати
від температурного режиму. «У лютому були придбані самохідні обприскувачі і п'ять нових
сівалок Horsch Maestro для посіву широкорядних культур (соняшнику, кукурудзи). Ці
сучасні посівні комплекси мають істотні переваги в продуктивності та забезпечення
якісного посіву. Конструкція їх висівних дисків дозволяє закладати насіння в зволожений
шар ґрунту», — зазначив керівник аграрного напряму «Епіцентр К» Василь Мороз.
Читати повністю >>>
За матеріалами traktorist.ua

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Розтрата коштів «СпецТехноЕкспорту»:
5 підозрюваних
04.03.2019

Детективи НАБУ затримали чинного та колишнього директорів ДП
«СпецТехноЕкспорт» та ще трьох екс-посадовців за підозрою у розтраті 2,225
млн дол. США (55,5 млн грн).
Цього ж дня їм повідомлено про підозру. Зокрема, йдеться про: чинного директора
«СпецТехноЕкспорту» (на момент вчинення злочину - заступника директора
«СпецТехноЕкспорту»); колишнього директора «СпецТехноЕкспорту»; екс-заступника
директора «СпецТехноЕкспорту»; екс-заступника директора департаменту контракту № 1
«СпецТехноЕкспорту» (на даний час – підприємця); екс-начальника одного з відділів
«СпецТехноЕкспорту» (на даний час – підприємця). Дії всіх осіб кваліфіковано за ч.ч. 2, 3 ст.
27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання
про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство встановило, що у 2009 році за
ініціативи керівництва «СпецТехноЕкспорту» держпідприємство уклало з іноземною
компанією угоду з супроводу одного з зовнішньо-економічних контрактів. За цим
контрактом «СпецТехноЕкспорт» мав поставити військову продукцію, вироблену ДП «Завод
410 ЦА». Посередництво нерезидента мало забезпечити укладання та подальше виконання
зовнішньо-економічного контракту, за що державне підприємство «СпецТехноЕкспорт»
заплатило 2,225 млн дол. США. Натомість детективи НАБУ встановили, що компаніяпосередник заявлені послуги не надавав. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ
здійснюють із грудня 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами nabu.gov.ua
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Унікальні вузли, системи навігації, виробництво двигунів, головок
самонаведення – усе це має бути вітчизняним. Про це заявив директор ДП
«Державне Київське конструкторське бюро «Луч» Олег Коростельов.
Україні як воюючій державі слід максимально зосередитися на оснащенні армії та
розвитку української промисловості. «Пам’ятаю, що дев’ять-десять років тому на нас
«наїхали» журналісти, мовляв, навіщо вам такі великі кошти. Та, по правді, в ті часи воєннопромисловий комплекс мав мізерні гроші. Помаленьку він йшов навіть до знищення. Нас
тоді запитували, чи ми збираємося воювати», – пригадує Олег Коростельов. «Ні, ми
збиралися воювати. Втім, армія потрібна для того, щоб продавати в мирний час товари, які
виготовляє країна, за світовими цінами, а не тими, які хтось вигадає. Це перша причина,
чому треба мати армію з хорошим інструментом. Друга ж причина – це захист держави. Ми,
зокрема, підприємство в структурі «Укробороном» несемо інструменти в армію», – каже
Олег Коростельов. Також директор ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч»
звертає увагу на питання імпортозаміщення. «В 2014 році про це активно говорили. Для
мене це дивно, адже у нас нема іноземних зіставних частин. Щоправда, окрім електроніки
загального вжитку, яку можна привезти з США, Німеччини, Тайвані тощо. Однак, є унікальні
воєнні вузли, зокрема, системи навігації, будівництво двигунів, головок самонаведення і
так далі. Все це має бути вітчизняним. Хоч, безумовно, серед усього, ми прагнемо і до
кооперації з іншими країнами, які добре розвинені у воєнній галузі», – зазначає Олег
Коростельов. Директор ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» переконаний,
що Україні слід максимально зосередитися на виготовленні власної зброї і техніки. «Під
кінець дев’яностих я думав про комерцію. Вважав, що купивши основні елементи в РФ чи
Польщі, мені обов’язково завищать ціну або відмовляться поставляти. Тому ми не ставимо
питання про імпортозаміщення. Випускаємо свою техніку, ні від кого не залежимо. Втім,
таку політику треба було одразу проводити», – наголошує Олег Коростельов. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
Директор «Іскри» заявив, що правами на інтелектуальну власність
підприємства заволоділи приватні особи
05.03.2019

Керівництво науково-виробничого комплексу «Іскра», який постачає
нашій армії новітнє озброєння, уже «два роки не вилазить із судів». Про це
заявив директор КП «НВК «Іскра» Юрій Пащенко.
Правами на інтелектуальну власність оборонного підприємства заволоділа приватна
фірма, яка й намагається диктувати «Іскрі» свої умови. Він наголосив: підприємство є
найбільшим в Україні розробником та виробником оглядових радіолокаційних станцій
різного призначення. Продукція «Іскри» представлена у 50 країнах світу. Зараз вона
відновлює свої позиції на міжнародному ринку, зокрема, завдяки створенню новітніх
зразків озброєння військової техніки. Цього року «Іскра» освоїла напрямки щодо розробки
контрбатарейних радарів та засобів електронної боротьби. «Контрбатарейні радари –
надзвичайно перспективно як для української армії, так і для світового ринку. Зараз якраз
тривають державні випробування, повним ходом йде і підготовка виробництва для
серійного випуску виробів», – розповів Пащенко. Окрім того, за його словами, зараз
відбувається «серйозне технічне переозброєння підприємства» – в експлуатацію вводять
новітні приладобудівні цехи, оновлюють механовідновлюване виробництво. «За останній
рік ми наростили обсяг виробництва, приблизно, в 1,7 разів. Всього за останні чотири роки
обсяг постачання до Збройних сил ми збільшили приблизно у 5-7 разів. Все це результат
державної політики. Адже, справді, є вклад трудового колективу, але й і відповідна
державна політика. Якщо країні потрібне сучасне озброєння, воно буде розроблене і
поставлене. Якщо ж держава зацікавлена в тому, щоб «підлампачити» радянський спадок і
дешево продати в треті країни, воно теж так відбувається. Ми це бачили до 2014 року», –
зауважив він. Та він зазначив: інтелектуальна власність оборонного підприємства «Іскра»,
яке не виробляє нічого іншого, крім озброєння, «якимось чином» перейшла до приватного
підприємства. «Фактично, це було викрадено і передано приватній особі, яка заключила
ліцензійну угоду з «Іскрою», і намагається диктувати, що робити, куди що продавати, не
продавати або платити роялті, яке в десятки разів перевищує усі розумні межі. При тому,
що ці люди ніколи не були розробниками радіолокаційної техніки», – обурювався керівник
«Іскри». Він розповів: ці підприємці заважали відвантажити до США радіолокаційну станцію
«Іскри». Дозвіл на це підприємство змогло отримати лише через суд. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
SIPRI: Україна на 12-му місці серед найбільших
експортерів зброї у світі
11.03.2019

Україна посідає 12 місце у списку 25 найбільших експортерів зброї у
світі, оприлюдненому 11 березня Стокгольмським міжнародним інститутом
досліджень проблем миру (SIPRI).
Дослідження висвітлює головні тенденції в міжнародних поставках зброї у період
між 2014-2018 роками. Згідно зі звітом, порівняно з 2009-2013 роками Україна зменшила
експорт озброєнь на 47%. Імпорт зброї протягом 2014-2018 років, попри воєнний конфлікт,
залишався на досить низькому рівні, йдеться в аналізі. Попри те, що серед основних
клієнтів України у звіті разом із Китаєм і Таїландом вказана Росія, автори дослідження
додають, що до 2014 року Росія імпортувала зброю з України і почала імпорт з інших країн,
але анексія Криму в 2014 році припинила ці торговельні відносини. Минулого року Україна
була на 11-му місці і мала таких же основних клієнтів. Через подібні дані, оприлюднені
SIPRI, в українських ЗМІ з’являлося чимало повідомлень про те, що незважаючи на
заборону, Росія й досі є основним імпортером зброї з України. Водночас у базах даних SIPRI,
за якими окремо можна простежити, як ведеться торгівля зброєю між окремими країнами, є
уточнення щодо поставок у Росію. На сайті вказано, зокрема, що деякі домовленості були
виконані до того, як Україна припинила експорт в Росію в 2014-му, а деякі скасували через
заборону з боку України на експорт. «Укробронпром» ще 2017 року через поширення
інформації в ЗМІ про торгівлю із Росією заперечив дані про те, що Україна постачає Росії
зброю. «Ми не ведемо торгівлю з країною-агресором, як це передбачено розпорядженням
Кабміну від 2014 року», – заявляли в концерні. Згідно з оприлюдненим 11 березня
моніторингом, США залишили далеко позаду решту країн світу в експорті озброєнь, тоді як
Росія залишається другою такою країною. За даними інституту, за останній п’ятирічний
період 2014-18 років американський експорт зріс до 36 відсотків від загальної кількості (з
30% в попередньому періоді). У звіті йдеться, що Франція (6,8 відсотка від загального
світового обсягу) стала третім за величиною експортером зброї, далі розмістилися
Німеччина (6,4%) і Китай (5,2%). Усього на п’ять найбільших країн-експортерів припадає 75
відсотків світового обсягу зброї, у країн ЄС – 27 відсотків, додали у SIPRI. Серед імпортерів
зброї лідером стала Саудівська Аравія (12 відсотків в порівнянні з 4,3% в попередній
п’ятирічці) Загальний обсяг імпорту за останні 5 років зріс на 192 відсотки.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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Порошенко подписал указ о проведении международного
аудита Укроборонпрома

 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

16.03.2019

Президент Украины ввел в действие решение СНБО "О
реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня
прозрачности выполнения государственного оборонного заказа".
В сообщении пресс-службы главы государства говорится, что для усиления роли
отечественных оборонных предприятий в выполнении задач по обеспечению сил
безопасности и обороны новым и модернизированным вооружением и военной техникой в
условиях российской агрессии СНБО определил ряд задач, в том числе для правительства и
Министерства экономического развития и торговли Украины. В частности, будет проведен
обзор оборонно-промышленного комплекса. Кабинету министров Украины поручено
обеспечить проведение такого осмотра в установленном порядке. "Правительству также
поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности
и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью
Государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий
оборонно-промышленного комплекса. Для этого Правительство должно принять меры по
привлечению представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета
Государственного концерна "Укроборонпром", — сообщили в Администрации президента.
Кроме того, президент поручил Кабмину проработать вопрос о целесообразности
образования центрального органа исполнительной власти, деятельность которого
направляется и координируется правительством через главу Минэкономразвития. На это
ведомство будут возлагаться отдельные функции по реализации государственной военнопромышленной политики, управления объектами государственной собственности в
соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе ГК "Укроборонпром".
"Кабинет министров также в месячный срок должен организовать с привлечением
международных экспертов аудита Государственного концерна "Укроборонпром" и
предприятий-участников этого концерна и по его результатам информировать
общественность", — говорится в сообщении. Также должен быть разработан и внесен на
рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в Закон "О
государственном оборонном заказе", в котором необходимо предусмотреть повышение
уровня прозрачности государственных закупок. Помимо указанных задач на рассмотрение
Верховной Рады должен быть подан законопроект об усилении ответственности, в том
числе уголовной, за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного
оборонного заказа. СНБО также рекомендовал Генеральной прокуратуре Украины, Службе
безопасности
Украины,
Национальному
антикоррупционному
бюро
Украины,
Государственному бюро расследований провести проверку и дать правовую оценку фактам,
изложенным в средствах массовой информации, о нарушениях в сфере закупок продукции,
работ, услуг оборонного назначения, и по результатам проинформировать общественность.
Напомним, 25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info обнародовала
доказательства многолетних хищений сотен миллионов гривен из украинского оборонного
комплекса. По их данным, в этой схеме принимал участие друг и партнер президента
Украины Петра Порошенко, член Совета СНБО Олег Гладковский, а также его сын Игорь
Гладковский, глава государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин и другие.
Согласно расследованию, в 2015 году Игорь Гладковский и его друг Виталий Жуков
организовали поставки контрабандных российских деталей для украинской военной
техники. При этом продавали их по сговору с "Укроборонпромом" через фирмы-прокладки
по цене, завышенной в разы, утверждают журналисты. А договариваться об этих схемах
Гладковскому-младшему якобы помогал его отец — член СНБО и друг президента. Центром
сделок журналисты называют подставную компанию "Оптимумспецдеталь". Полученные
на схемах деньги фигуранты переводят в наличные и тратят на откаты заводам, взятки
следственным органам и личное обогащение, утверждают журналисты. Первый
заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский после публикации расследования
обратился в полицию с заявлением о проверке обнародованных фактов и попросил
временно остановить его полномочия в должности. Порошенко это отстранение поддержал
и 4 марта уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета
национальной безопасности и обороны. На расследование также отреагировали со стороны
государственного концерна "Укроборонпром", где назвали его манипулятивным. 4 марта
т.г. детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной
антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров
государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" и еще трех экс-чиновников. НАБУ
открыло уголовное производство по факту растраты 55,5 млн грн бывшим руководством и
нынешним директором ГП "Спецтехноэкспорт" по сразу нескольким статьям Уголовного
кодекса Украины.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 БРОНЕТЕХНІКА

Україна будує завод для виготовлення
БТРів у М'янмі
10.03.2019

Українська компанія "Укрспецекспорт" підписало угоду з М'янмою
про будівництво спільного підприємства з виробництва бронетехніки. Про
це повідомляє служба новин порталу gazeta.ua
За наявною інформацією українська сторона вже почала постачання обладнання та
почала будівництво заводу, повідомляє Defence Blog. На території М'янми планується
збирання колісного бронетранспортера БТР-4У та самохідної артилерійської установки
2С1У з комплектуючих, що будуть виготовлятись на території України. Виробництво має
стартувати у другій половині 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
Завод ім. Малишева отримав унікальне обладнання для
виробництва двигунів бойових машин
13.03.2019

На держпідприємстві "Завод імені В.О. Малишева" продовжується
оновлення та модернізація виробничого обладнання. Про це Depo.Харків
повідомили у прес-службі ДК "Укроборонпром".
За даними концерну, серед останніх надходжень - високопродуктивні верстати і
координатно-вимірювальна машина, які нещодавно отримала філія ДП "Завод імені
Малишева" "Агрегатний завод". "Нове обладнання дасть змогу осучаснити виробничий
процес та зробити його більш якісним. Високоточні верстати будуть задіяні у виробництві
деталей для двигунів бойових машин. Нове обладнання універсальне, воно має високу
продуктивність і дасть змогу забезпечити виконання низки важливих операцій. Умовно
кажучи, якщо раніше кожна окрема функція виконувалася на декількох верстатах, відтепер
фахівці заводу матимуть змогу здійснювати всі функції на одному обладнані. Відповідно, це
суттєво пришвидшить виробництво, зекономить час та дозволить виготовляти необхідні
деталі з точністю у долі мікрона", - пояснили в "Укроборонпромі". Крім того, "Агрегатний
завод" отримав координатно-вимірювальну машину. На цьому обладнанні проводиться
точне вимірювання деталей, і завдяки технічній обновці агрегатний завод зможе значно
покращити точність і якість їх виготовлення.
Читати повністю >>>
За матеріалами kh.depo.ua
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В 2018 г. предприятия космической отрасли Украины
экспортировали продукции на 3 млрд грн
07.03.2019

В 2018 г. предприятия космической отрасли Украины заплатили в
бюджет в 10 раз больше, чем сумма, на которую получили заказов от
государства. Об этом сказал глава НКАУ Павел Дегтяренко.
По объемам производства продукции, реализации и экспорта идет рост из года в год,
отметил глава Агентства. "Это невзирая на то, что государство не только не дает грантов,
но и заказов дает в разы меньше, чем возможности нашей отрасли", - сказал он,
представляя отчет работы агентства за 2018 год. Дегтяренко подчеркнул, что украинская
космическая отрасль очень сильно экспортоориентирована. "В условиях минусового
торгового баланса Украины это помощь экономике государства, потому что мы
практически ничего не импортируем. А экспортируем много - в 2018 году на 3 млрд гривен.
Правильный баланс был бы тогда, если бы импорт составлял около чверти. Тогда мы могли
бы активно возобновлять наши технологии, активнее предлагать новые разработки и
продукцию для иностранных потребителей и еще больше повышать объемы экспорта", сказал он, добавив, что по экспорту основными партнерами украинских предприятий
космической отрасли являются США, Китай и Саудовская Аравия.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
Без денежных вливаний космическая отрасль Украины
остается на подхвате у NASA
11.03.2019

Отсутствие возможностей для проведения космических стартов
тормозит развитие отечественной ракетно-космической отрасли. Об этом
пишет Андрей Суховый на портале ubr.ua
Предприятиям ракетно-космической отрасли Украины надоело простаивать
без собственного космодрома. В последнее время в отрасли заметно активизировалась
дискуссия вокруг возможности запусков ракет с территории Украины, а также о
возможности строительства плавучего космодрома на замену тому, с которого запускали
украинские ракеты-носители «Зенит-3SL» участники международного консорциума Sea
Launch. Нынешнюю ситуацию в ракетно-космической отрасли Украины трудно назвать
нормальной. Будучи крайне науко- и материалоемкой она требует больших вливаний,
которых сегодня нет. Приходится довольствоваться разовыми проектами, а чаще быть на
подхвате у более мощных организаций — Национального управления по аэронавтике и
исследованию космического пространства США (NASA) и Европейского космического
агентства, их коллег из Индии, Кореи и других стран.
Не работаем на себя. Вероятно, именно поэтому ведущие предприятия отрасли
стараются заинтересовать государство и потенциальных инвесторов амбициозными
проектами, которые потянут не на один миллиард в долларовом эквиваленте. Самым
громким за последние недели оказалось заявление гендиректора днепровского «Южмаша»
Сергея Войта. Побывав в начале марта на судостроительном заводе «Укроборонпрома» —
«Паллада» в Херсоне, он, отвечая на вопрос заводчан о возможности создания Украиной
плавучего космодрома, ответил утвердительно. «Украина не имеет собственного
космодрома, хотя сам только «Южмаш» специализируется на ракетостроении и
осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами, в том числе Европы.
Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно на
Херсонщине», — сказал Войт. В ответ его коллега с госпредприятия «Паллада» Валерий
Маломан заявил, что готов к сотрудничеству и партнерству, и предприятия определили, в
каком направлении двигаться дальше.
Космические фантазии. Однако, уже через несколько дней в интернете появились
детали эскизного проекта пусковой платформы, явно написанные не специалистамиракетчиками, а любителями киносаги «Звездные войны». «…предполагается, что
платформа получит 4 стартовых стола, рассчитанные на запуск тяжёлых и сверхтяжёлых
ракет весом до 5 500 тонн [почти вдвое больше стартового веса «Сатурна-5»,
использованной в лунных миссиях — Авт], и столько же вспомогательных, для лёгких
носителей, не более чем в 200 тонн весом. Средние ракеты запускаться не будут, как
морально устаревшие... одновременно на платформе, получившей неофициальное название
«Оболонь», смогут работать до 4 500 человек, с комфортом располагаясь на 6-ти научных и
технических и 4-х жилых уровнях, каждый полезной площадью 350 000 квадратных
метров. Ядерная энергетическая установка, из 3-х независимых реакторов тепловой
мощностью 2 ГВт каждый, построенных по украинским проектам украинскими же
инженерами и рабочими, с запасом обеспечит энергией, как двигатели, так и
многочисленные лаборатории и вспомогательные службы. Подчёркивается, что в
реакторах будут использованы исключительно ТВЭЛы производства «Вестингауз».
Парад абсурда. Как и следовало ожидать, источники на «Южмаше» утверждают, что
их руководитель ничего подобного в Херсоне не говорил, и затрудняются сказать, кому
выгодно разгонять подобные фэйки. Но действительно, если подобное сооружение и будет
когда-нибудь построено, то лишь для масштабных космических миссий и тогда, когда
полеты на околоземную орбиту станут обыденным делом, а управление космическим
кораблем будет доступным даже старшекласснику. Т.е. явно не при нынешнем
технологическом уровне развития. Достаточно сказать, что в целях безопасности персонал
проекта Sea Launch – единственного в истории человечества, реализовавшего в
промышленных масштабах запуски спутников с океанской платформы, размещается не на
стартовой платформе Odyssey, а на командном судне — Sea Launch Commander. Общая
численность экипажа, размещаемая на командном судне, составляет 240 человек, включая
представителей компаний-заказчиков и VIP-персон. Такой вариант размещения помог Sea
Launch избежать человеческих жертв во время неудачного пуска нидерландского спутника
NSS-8 30 января 2007 года. Ракета взорвалась на борту платформы из-за неисправности
насоса. Но даже несмотря на поверхностные повреждения, которые получила платформа,
понадобился год, чтобы Sea Launch смог запустить следующий спутник. Поэтому
проектирование гигантского плавучего космодрома с 8 стартовыми столами, атомной
двигательной установкой и размещением нескольких тысяч человек обслуживающего
персонала, способной производить около сотни ракетных запусков в год, является не более
чем далекой мечтой, сродни той, что «и на Марсе будут яблони цвести», а в настоящее
время – просто абсурдом.
Вместо космодрома — космопорт. Существующая ракетно-космическая техника,
разработанная во второй половине XX века, действительно не позволяет Украине иметь
собственный космодром. Еще в первые годы независимости Украины КБ «Южное» (г.
Днепр) провело расчеты возможных стартовых трасс для запусков собственных ракетных
разработок, и в результате, по заключению Института технической механики (головного
научного института ракетно-космической отрасли Украины), оказалось, что украинские
ракеты в Украине запускать нельзя. По современным исследованиям, наилучшим местом
размещения космодрома оказалась бы Херсонская область. Но запускать ракеты пришлось
бы точно в направлении Стамбула, что наверняка озадачило бы наших черноморских
соседей, а отработанные ступени падали бы в Средиземном море недалеко от Кипра. …
© Андрей Суховый
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У 2019 році передбачено 7 напрямів фінансової підтримки
спеціально для фермерів та кооперативів
12.03.2019

У 2019 році Уряд продовжує фокусуватися на підтримці розвитку
фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації. Про це
повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Так, державна фінансова підтримка фермерства збережена та вдосконалена за
основними минулорічними напрямами, а також доповнена новими. Про це зазначив
заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета на
відкритті третього Форуму фермерських технологій. Участь у заході взяли представники
Мінагрополітики, Торгово-промислової палати, НААН, сільськогосподарських підприємств,
профільних асоціацій та ЗМІ. «Попит на нішеву, фермерську продукцію з кожним роком
зростає. Для забезпечення цього попиту як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках,
Уряд продовжує розглядати розвиток малого та середнього агробізнесу як один із
пріоритетів і надавати державну підтримку для фермерів за багатьма напрямами», прокоментував Віктор Шеремета. Так, цього року для фермерів та кооперативів
передбачена: 90% компенсація вартості дорадчих послуг, 80% компенсація вартості
насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, 70% компенсація
кооперативам вартості придбаного вітчизняного обладнання, 40% компенсація вартості
придбаної с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва, здешевлення кредитів,
бюджетна субсидія на 1 гектар новоствореним ФГ та бюджетна субсидія на 1 члена не
новоствореного ФГ. За словами Віктора Шеремети, окрім державної підтримки, одним із
стимулів для розвитку фермерства в Україні є проведення виставкових заходів саме для
фермерів на зразок «Форуму фермерських технологій». В рамках Форуму учасники мають
можливість обмінятися корисною та спеціалізованою інформацією щодо фермерської
діяльності, перейняти досвід успішно створених сільськогосподарських кооперативів в
Україні, презентувати власну продукцію та укласти нові контракти на поставку.
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики
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В Ukrlandfarming рассказали, как изменился размер
зембанка за последний год
04.03.2019

Учитывая то, что компания Ukrlandfarming пребывала в сложной
ситуации, использовала только внутренние средства в ограниченном
количестве, часть земли была потеряна.
В предыдущих годах, компания потеряла землю в Крыму, в Донецкой и Луганской
обл. Сейчас в обработке Ukrlandfarming более 500 тыс. га. «Что касается Ukrlandfarming, то
здесь мы будем работать над стабилизацией земельного банка и проводить комплексную
работу с пайщиками. Будем искать оптимальные решения, поскольку даже в этом году
земельный банк будет уменьшаться. Не думаю, что в 2019 г. нам удастся нарастить
зембанк, но мы планируем остановить процесс потери земли, а в следующем году начнем
работать над увеличением», - рассказал заместитель гендиректора Ukrlandfarming Игорь
Петрашко. По его мнению, следует отличать конкурентные процессы, когда есть борьба за
аренду со стороны других агрокомпаний и попытки незаконных захватов с
использованиям так называемой двойной регистрацией прав аренды. «Такие проблемы
возникали в Днепропетровской и Львовской обл. Но это не массово. У нас нет конфликтов с
другими крупными агрохолдингами. В основном это «местные делки», которые хотят
отхватить 100-200 га и действуют абсолютно незаконными методами. Такие вещи, как
двойная регистрация, мы быстро фиксируем, отменяем. Но факты есть», - добавляет он.
Игорь Петрашко отмечает, что нормально, когда идет честная конкуренция за землю, где
заканчиваются договора аренды. «Там мы работаем с людьми, обсуждаем стоимость
аренды, социальные проекты. И совсем другое, когда есть договор аренды, а на землю
сверху подписывают еще один договор и пытаются рейдерским способом ее отобрать. К
таким вещам мы не толерантны. В этом году планируем усилить работу с пайщиками и
готовим программу лояльности», - уточнил он.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
ДПЗКУ в 2018 році збільшила консолідований дохід
та операційний прибуток
05.03.2019

ПАТ «ДПЗКУ» продовжує впровадження стратегії диверсифікації за
кожним із напрямків діяльності компанії. Про позитивний ефект такого
курсу свідчать результати діяльності корпорації у 2018 році.
У минулому році корпорація збільшила свій консолідований дохід до 10,58 млрд грн.
Зокрема, трейдинг 1,8 млн тонн зерна приніс 9,072 млрд грн доходу, послуги зі зберігання
1,752 тис тонн зерна – 454,4 млн грн доходу. Сектор переробки виручив 640,8 млн грн за
продаж 144,2 тис тонн борошна та висівок, з яких 105 тис тонн – на внутрішньому ринку,
що на 15% більше за результат 2017 року. Інші сегменти дали ДПЗКУ додатково 411,2 млн
грн доходу. При цьому в 2018 році отримала 43,85 млн грн операційного прибутку, та 641
млн грн валового прибутку. Показник EBITDA склав 155,6 млн грн. На фінансовий
результат компанії негативно впливали такі фактори як девальвація гривні, важке
фінансове навантаження та наявність кредитних зобов’язань. Через згадані фактори
чистий збиток компанії склав 1,5 млрд грн. Водночас, у 2018 році корпорація почала
погашати тіло кредиту, завдяки чому у 2018 році кредитний портфель зменшився на 150
млн дол або до 1,35 млрд дол. Також ДПЗКУ погасила 91,7 млн дол відсотків за
користування кредитними коштами. Усі оплати було виконано вчасно та сумлінно,
дотримуючись умов кредитної угоди. Окрім цього, 101 млн грн було інвестовано у
модернізацію обладнання елеваторного та переробного напрямків діяльності,
встановлення нових сушарок, фасувальних та пакувальних ліній, придбання
автотранспорту. Аби посилити присутність на внутрішньому ринку України, компанія
витратить у 2019 році на капітальні інвестиції 179,8 млн грн, завдяки чому приріст
виробництва борошна складе 15% або до 26 тисяч тонн на рік. При цьому ПАТ «ДПЗКУ»
також оптимізувала витрати на ведення операційної діяльності. Так, у 2018 році
чисельність працівників центрального офісу було скорочено на 20%, або до 375 осіб,
чисельність робітників філій скорочено на 15%, або до 4417 осіб, штат компанії вцілому – із
5068 до 4792 осіб. Працівники філій переведені на строкові трудові договори, умови яких
залежать від фактичного навантаження підприємства. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «ДПЗКУ»
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Агрохолдинг ИМК в 2018 году собрал урожай зерновых
и масличных культур 856 тыс. тонн
06.03.2019

Согласно пресс-релизу компании на сайте, агрохолдинг ИМК в 2018
году собрал урожай зерновых и масличных культур 856 тыс. тонн в зачете,
что на 27% больше показателя за 2017 год.
Основным драйвером результата стала рекордная урожайность кукурузы в 11,1 т/га,
что на 22% больше показателя за 2017 год. Кукуруза исторически занимает более 50%
земельного банка ИМК. По масличным культурам ИМК в 2018 году также увеличила
урожайность, в частности по подсолнечнику на 21% - до 3,5 т/га, по сои - на 30%, до 3,0
т/га. "Предпосылками для достижения таких результатов в ИМК стало постоянное
внедрение инноваций, различных элементов точного земледелия, разработка и внедрение
специальных IT-продуктов. Кроме того, компания ежегодно инвестирует в
сельскохозяйственную технику от ведущих мировых производителей. Также ИМК
использует только оригинальные сертифицированные средства защиты растений и
удобрения и семена от мировых лидеров", - отметили в агрохолдинге. ИМК в 2019 году
планирует оставить структуру посева культур практически без изменений (кукуруза – 56%,
подсолнечник – 18%, пшеница – 11%, соя – 9%). Компания намерена инвестировать в свое
развитие в 2019 г. около $5 млн, преимущественно в современную сельскохозяйственную
технику. Также в 2019 году ИМК продолжит реализацию стратегии по снижению долга
компании. 2018 год ИМК завершила с общим долгом $58,7 млн. На конец 2019 года
агрохолдинг планирует выйти на снижение общего долга компании до $47 млн. ИМК
специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и производстве молока в
Украине. Агрохолдинг обрабатывает около 130 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и
Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных
культур. Агрохолдинг в 2017 году сократил чистую прибыль на 18,5% – до $17,79 млн при
росте выручки на 2% - до $126,76 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Приріст активів ПАТ «Аграрний фонд»
за 2018 рік склав 25%
13.03.2019

За підсумками 2018 року сукупні активи ПАТ «Аграрний фонд» зросли
на 25,2%. Це на 7,6% перевищує показники приросту за 2017 рік, передає
прес-служба компанії.
Кумулятивно за 2017-2018 роки активи ПАТ «Аграрний фонд» зросли на 2,9 млрд
грн — із 5,9 млрд грн до поточних 8,8 млрд грн, або на 49,2%. Вказані темпи нарощування
активів дають можливість ПАТ «Аграрний фонд» активно розширювати свою діяльність,
результатом чого і був запуск проекту з реалізації мінеральних добрив в 2017 році. В свою
чергу, превалювання оборотного капіталу (до 95% від загальних активів) дозволяє
менеджменту компанії оперативно реагувати на потреби аграріїв та забезпечувати
максимальну рентабельність. Відзначимо, за підсумками 2018 р. дохід ПАТ «Аграрний фонд»
склав 6,9 млрд грн, чистий прибуток - 147 млн грн. Виконання фінансового плану
підприємства в частині чистого прибутку становить 101%. Протягом 2018р. ПАТ «Аграрний
фонд» реалізовано 360,6 тис. тонн зерна, вироблено 149,6 тис. тонн борошна, а реалізовано
на внутрішньому ринку - 155,4 тис. тонн борошна. Реалізація борошна відбувалася як
оптовими, так і роздрібними партіям, зокрема, в торгівельних мережах під власною
торгівельною маркою. Роздрібна продукція ПАТ «Аграрний фонд» представлена майже в
500 точках продажу. В 2018 р. Товариство сплатило податків, зборів та обов'язкових
платежів на суму 1,63 млрд грн, в тому числі податок на додану вартість - 1,5 млрд грн. За
результатами діяльності підприємства в 2017 році, ПАТ «Аграрний фонд» сплатив державі
дивіденди в розмірі 71 млн грн. Нагадаємо, ПАТ «Аграрний фонд» профінансує вітчизняних
сільгоспвиробників на 2,5 млрд грн в рамках весняної форвардної програми 2019 р. ПАТ
«Аграрний фонд» розпочинає весняну кампанію форвардної програми закупівлі зерна
врожаю 2019 р. Загалом Товариство планує закупити 710 тис. тонн зернових, а саме: 500
тис. тонн пшениці, 100 тис. тонн кукурудзи, 50 тис. тонн ячменю, 30 тис. тонн жита, 10 тис.
тонн гречки, 10 тис. тонн вівса та 10 тис. тонн гороху жовтого. За попереднім оцінками,
обсяг авансових платежів агровиробникам складе понад 2,5 млрд грн. Розмір авансового
платежу встановлюється ПАТ «Аграрний фонд» у відповідності до системи оцінки клієнтів,
але не перевищує 65% від загальної вартості поставки за договором. При цьому
форвардний договір укладається за умови підписання відповідних договорів на поставку
мінеральних добрив, вартість яких не перевищуватиме розміру авансового платежу. Таким
чином, міндобрива вітчизняного виробництва агровиробник може тепер не лише
придбати, а й обміняти за вигідними цінами на сільгосппродукцію. Як відомо, ПАТ
«Аграрний фонд» створене 22 квітня 2013 року як структура, покликана здійснювати
інвестиції в сфері сільського господарства. До цього «Аграрний фонд» був бюджетною
організацією, що здійснює некомерційну діяльність. У «Аграрного фонду» є два дочірніх
підприємства: «Агрофонд-зерно» та «Агрофінфонд».
Читати повністю карта >>>
За матеріалами agravery.com
Галс Агро озвучил производственные
планы на 2019 г.
14.03.2019

«Галс Агро» планирует увеличить свиноферму на 15% в 2019 г. и
нарастить процент многолетних насаждений. Такое мнение озвучил
генеральный директор «Галс Агро» Сергей Кравчук.
«Производство свинины в 2018 г. составило 3,2 тыс. т. Поголовье КРС увеличилось
на 10% за год, по индюкам - рост более чем на 10%. Это обычный эволюционный процесс, в
результате ввода в эксплуатацию новых помещений. В 2018 г. мы произвели 3,8 тыс. т мяса
индейки, количество молочного поголовья составило 2 тыс., и также есть технологический
шлейф», - сказал он. Сергей Кравчук отметил, что компания планирует нарастить объем
производства сахара первой категории. «Площадь под сахарной свеклой не увеличиваем
уже несколько лет, она составляет 7 тыс. т. Производство сахара на двух заводах - 400 тыс. т
сахара. В 2019 г. планируем поменять центрифуги, что позволит нарастить объем
производства сахара первой категории. Мы строим биогазовые заводы. К концу т.г. мы
планируем генерировать 7 МВт электроэнергии. Потому что это последний год, когда есть
смысл их строить», - добавил он. По его словам, компания ежегодно реинвестирует около $6
млн, в сахарные заводы, обновление парко-техники и в биогазовые станции.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Агропромхолдинг "Кернел" планирует
увеличить EBITDA в 1,6 раза



ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

14.03.2019

Компания "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп,
планирует в 2019 финансовом году (ФГ, июль-2018 - июнь-2019) увеличить
EBITDA в 1,6 раза - до $350 млн (в 2018 ФГ – $222,5 млн).
Как сообщил гендиректор "Кернел" Евгений Осипов, компания также намерена
увеличить долю агробизнеса в структуре EBITDA до 48% с 33%. Как отметил Е.Осипов, в
2018 году "Кернел" увеличил мощности по перевалке. "Элеватор Балин в этом году делает
500 тыс. тонн приемки и перевалки, "Трансбалктерминал" за 2018 год сделал 4,2 млн тонн
перевалки (в 2017-м – 3,7 млн тонн – ИФ). Мы закончили строительство элеватора в
Нежине с приемкой более 8 тыс. тонн в сутки и рассчитываем, что этот элеватор станет
флагманом и превысит показатели элеватора Балин", - рассказал он. Гендиректор
"Кернела" также сообщил, что по итогам прошлого года группа стала крупнейшим
экспортером зерна с Украины. "В этом году "Кернел" вышел на первое место среди
экспортеров зерна из Украины. Мы давно №1 в переработке подсолнечника и экспорте
масла и шрота. Также в прошлом году мы первые из Украины отправили партию шрота в
Китай – более 50 тыс. тонн", - уточнил Е.Осипов. По данным аграрной группы, структура ее
посевов в 2019 году будет включать кукурузу (около 45%), подсолнечник (28%), озимую
пшеницу (19,5%), сою (5,5%) и озимый рапс (2%). С 2019 года "Кернел" откажется от
гороха, под которым в 2018 году находилось 11 тыс. га земли. В 2020 году агрогруппа
планирует несколько сократить площади под кукурузой, подсолнечником и озимым
рапсом и незначительно увеличить - под озимой пшеницей и соей. Как сообщалось,
"Кернел" в первом полугодии 2019 ФГ получил $164 млн чистой прибыли (+83%), увеличил
выручку в 2,1 раза – до $2 млрд 255,2 млн. В феврале-2019 "Кернел" купил за $64 млн
железнодорожного оператора "Рейл Транзит Карго Украина" ("РТК Украина") с парком 2,9
тыс. зерновозов, а также приобрел 5,85% акций промышленной группы ViOil. "Кернел" –
крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий
производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского
бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится
на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние
продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур;
предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых
терминалах. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га. Акции компании
торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел"
через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017г увеличил
свою долю с 38,13% до 39,47% (32,344 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы ова), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження"
Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компания «Эпицентр К» на $14 млн.
обновляет парк с/х техники
15.03.2019

Компания «ОТП Лизинг» заключила лизинговое соглашение с группой
компаний «Эпицентр К» на финансирование сельскохозяйственной техники
на сумму $14 млн со сроком на пять лет.
По состоянию на январь 2019 года профинансировано технику брендов Case, Manitou
и других брендов на сумму $9 млн. На остаток суммы «Эпицентр К» планирует приобрести
сельскохозяйственную технику иностранного производства – говорится в сообщении. С
2016 года сельскохозяйственная деятельность является одни из важных и перспективных
направлений, которые развивает «Эпицентр К». Земельный банк группы компаний на
сегодняшний день составляет свыше 111 тыс. гектаров. «Эпицентр является нашим
клиентом с 2013 года, но до этого предметом лизинга были грузовики, которые
обслуживают торговый бизнес группы. Мы очень рады, что начали финансировать и
сельскохозяйственное направление. Судя по сумме финансирования, можем сказать, что
верим в успех очень талантливых акционеров Эпицентра в этом интересном и
перспективном бизнесе. Большая честь для нас сделать такой масштабный проект с
группой компаний Эпицентр К», - комментирует Андрей Павлушин, генеральный директор
ОТП Лизинг. «Эпицентр К» ежегодно обновляет свой парк сельхозтехники. До конца
текущего года компания планирует на 100% укомплектовать предприятия собственными
высокопродуктивными агрегатами, за исключением комбайнов. «Благодаря партнерству с
«ОТП Лизинг» мы обеспечиваем наши сельхозпредприятия доступным и надежным
финансовым ресурсом. Долгосрочное сотрудничество с «ОТП Лизинг» дает возможность
приобрести современную высокопродуктивную сельхозтехнику, использование которой, в
свою очередь, значительно повышает эффективность работы всего нашего аграрного
направления», - отмечает Петр Михайлишин, генеральный директор «Эпицентр К».
Напомним, как мы уже рассказывали, в 2018-м году в Украине состоялась крупная сделка
на приобретение сельскохозяйственной техники – сумма составила более 11 млн. долл.
США. «Эпицентр К» сразу приобрел 17 опрыскивателей Patriot серии 4430, 19 тракторов
Magnum 340, 2 трактора Quadtrac 550 и 12 вертикальных дисковых борон True-Tandem 335
VT. Поставщиком техники выступила компания Тайтен Машинери Украина, официальный
дилер Case IH в Украине. Как сообщалось, "Эпицентр" планирует в 2018/2019 МГ
экспортировать 550 тыс. тонн зерна. Компания в 2017/2018 маркетинговом году (МГ)
собрала 760 тыс. тонн зерновых и масличных культур.
Читать полностью >>>
По материалам agropravda.com


РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Нова карта кліматичних зон України:
зміщення на 200 км на північ
01.03.2019

Зі зміною середньорічної температури і кількості накопиченого тепла
агрокліматичні зони України - степ, лісостеп та полісся - зазнають
крадинальних змін, значно змістившись на північ.
Україна складається з трьох агрокліматичних зон: Степ, Лісостеп, Полісся. Така
класифікація проведена за співвідношенням кількості опадів до кількості накопиченого
тепла. Тепер же, зі зміною середньорічної температури і кількості накопиченого тепла, ці
агрокліматичні зони зміщуються. За даними синоптиків, кліматичні зони поступово
мігрують на північ. Підвищення температури на 1°С зсуває межу агрокліматичних зон в
середньому на 100 км на північ. А температура зросла на цілих 2°С! Тож межа кліматичних
зон змістилася на цілих 200 км. Звичайно, це не означає, що в наших широтах скоро
ростимуть пальми, оливкові дерева чи кактуси. Проте умови для культивування звичних
українцям культур значно погіршаться. Практично зникає зона Полісся – зона достатнього
зволоження й не таких високих температур. Нині ця зона теплішає швидше за південь. «30
років тому на Херсонщині посушливих днів було 30-40, а нині – 60-70! На Львівщині +30 °С
колись взагалі було дивним. А нині таких днів – 10-20 за літо. Це досить значні підвищення.
Через них починаються незворотні зміни клімату», – розповідає кліматолог та начальник
відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.
Читати повністю (карта) >>>
За матеріалами landlord.ua
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Украина увеличила общую посевную площадь –
Минагропрод
05.03.2019

Сейчас мы имеем крупнейшую посевную площадь за последние годы
– 7,6 миллиона гектаров. Об этом сообщил замминистра аграрной политики
и продовольствия Украины Владимир Топчий.
«Сейчас мы имеем крупнейшую площадь за последние годы – 7,6 млн гектаров. По
сравнению с прошлым годом - 300 тысяч гектаров, из них пшеницы 6,5 млн гектаров. Эта
цифра на сегодня - показатель погодных условий. Перезимовка последние годы (погода, –
ред.) была в целом благоприятная, и этот год также оцениваем, как благоприятный для
перезимовки. Не было еще каких-то критических факторов, которые могут существенно
повлиять на показатели перезимовки», - сказал Владимир Топчий на пресс-конференции
«Посевная-2019: Будем ли иметь очередной рекорд?». По его словам, на сегодняшний
момент в Министерстве отсутствует информация о том, есть ли какие-то проблемы с
озимыми. Однако, в целом, озимый клин, который был осенью, остается таким же и сейчас.
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua

Ранній початок польових робіт прогнозує
гарні перспективи
06.03.2019

Цього року завдяки сприятливим погодним умовам посівна кампанія
розпочалася рівно на місяць раніше, ніж минулого року. Про це повідомив
заступник Міністра агрополітики Володимир Топчій.
«Завдяки сприятливим погодним умовам, ми отримали можливість цього року
розпочати аграрний сезон з перших днів березня. Зазначу, що ранні польові роботи, раннє
відновлення вегетації, дають нам гарні очікування та перспективи на нинішній аграрний
рік», - зазначив Володимир Топчій під час круглого столу «Аграрні перспективи сезону
2019: високомаржинальні культури» за організації «Українського клубу аграрного бізнесу»
(УКАБ). Переваги ранньої посівної підтвердила і начальник відділу агрометеорології
Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко, яка зауважила, що польові
роботи під час справжньої метеорологічної весни є гарним знаком для майбутніх урожаїв.
За її прогнозами, погода у березні хоч і буде нестійкою, але сприятливою – опади будуть
чергуватися із сонячними періодами. В Україні продовжується підживлення озимих
культур. Так, на сьогодні підживлення здійснено на площі близько 4 млн га (53-54% від
посіяного). Водночас, в деяких областях озимі культури ще знаходяться під снігом, тому
підживлення там буде виконано пізніше. «Площа посівів озимих культур у 7,6 млн га – це
одна з найбільших за останні роки, з яких 6,5 млн га складає озима пшениця. Завдяки
сприятливій погоді, перезимівля посівів завершується добре, і у міністерстві відсутня
інформація щодо будь-яких втрат», - додав заступник Міністра. …
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
Аграрії прискорюють темпи проведення
весняно-польових робіт
13.03.2019

Станом на 13 березня вже у 14 областях України проводиться сівба
ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Аграрії решти областей, де ще не розпочато посівну, а це здебільшого північні і східні
регіони, очікують на відповідні погодні умови. Так, за оперативними даними, вже засіяно
258 тис. га або 11% до прогнозу (2.3 млн га). Зокрема, посіяно: ярого ячменю – 177 тис. га
(11%); пшениці – 10 тис. га (6%); вівса – 5 тис. га (2%); гороху – 67 тис. га (19%).
«Цьогорічна посівна завдяки сприятливим погодним умовам розпочалася на місяць раніше
і з кожним днем набирає обертів. Наші аграрії мають достатнє ресурсне забезпечення для
проведення сівби ярих зернових культур в оптимальні терміни та з дотриманням усіх
технологічних вимог», - прокоментував заступник Міністра аграрної політики та
продовольства України Володимир Топчій. Так, за даними регіонів забезпеченість аграріїв
насінням складає 684 тис. тонн або 100% до потреби. Забезпеченість мінеральними
добривами станом на 7 березня, з урахуванням перехідних залишків минулого року,
складає 856 тис. тонн поживних речовин мінеральних добрив (82% до заявки).
Господарствами придбано 20,4 тис. тонн засобів захисту рослин (67% до потреби), в тому
числі 13,4 тис. тонн (67%) гербіцидів. Забезпеченість паливом складає 268 тис. тонн
дизпалива та 61 тис. тонн бензину, що становить відповідно 65% та 64% до потреби. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
У компанії «Прометей» прогнозують
гарний врожай озимих
14.03.2019

За оцінкою Мінагрополітики стан озимих зернових в Україні в 2019
році є найкращим за останні п’ять років. Про це повідомляє прес-служба
виробничої компанії «Прометей».
Фахівці «Виробничої компанії «Прометей» провели оцінку стану полів і дійшли
висновку, що за даними на кінець лютого озимі зернові перезимували на 98% з 1700 га
засіяних площ, в хорошому і задовільному стані – 94% посівів. «Зазвичай, цей показник на
початок весняного вегетаційного періоду становить в межах 70%. Завдяки сприятливим
погодним умовам, у озимих ячменю і пшениці не було проблем з проростанням і
подальшим живленням. Планові підживлення озимих для поліпшення перезимівлі
проводилися добривами і мікроелементами. Аналізуючи відмінні показники, плануємо
отримати гарний врожай», – зазначив Степан Мхітарян, директор «Виробничої компанії
«Прометей». З огляду на сприятливі погодні умови поточного року, проведена підгодівля
озимих культур на площі 755 га, що на 10% більше, ніж на аналогічну дату 2018 року.
Зокрема, озима пшениця підживлена на площі 327 га; озимий ячмінь – 428 га. Відзначимо,
компанія «Прометей» планує інвестувати в модернізацію елеватора в с. Чотирбоки в 2019
році 1 млн доларів. Передбачається провести автоматизацію пунктів відвантаження і
вивантаження, системи транспортування зерна, ремонт складів, адміністративних будівель
і лабораторії, під’їзних і внутрішніх автомобільних шляхів. «Завдяки новаціям збільшиться
обсяг одночасного зберігання на 5 тис. тонн, з’явиться можливість відвантажувати
маршрут з 54 вагонів, а після повної реконструкції елеватора швидкість приймання
зернових і олійних культур збільшиться. Безсумнівно, ця суттєва перевага приверне новий
потік клієнтів», – повідомив генеральний директор ГК«Прометей» Карен Гороян. На
сьогоднішній день елеватор «Прометей-Чотирбоки» – це механізований термінал, що надає
стандартний комплекс послуг приймання, сушки, очищення, зберігання та відвантаження
зерна на автомобільний і залізничний транспорт. Загальна накопичувальна ємність сховищ
становить 50 тис. тонн з можливістю одночасного зберігання до чотирьох видів культур. На
території елеваторного комплексу розміщені 16 складів підлогового типу зберігання. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанії «Прометей»

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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ТВАРИННИЦТВО
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

В Україні планують створити Єдиний
державний реєстр тварин

Аскет Шиппинг превалил рекордный
объем грузов в феврале 2019 г.

04.03.2019

01.03.2019

Николаевский филиал «Аскет Шиппинг» установил абсолютный
рекорд месячных объемов перевалки в феврале — 180,5 тыс т. Об этом
сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.
«Переменчивая февральская погода вносила коррективы в наши планы погрузки.
Несмотря на погоду, мы превысили свой предыдущий рекорд октября прошлого года, когда
за месяц перевалили 178 тыс. т грузов», - прокомментировал директор филиала Кирилл
Паливода. С начала года компания совершила загрузку 15 судов на двух причалах — в МСП
«Ника-Тера» и терминале «Евровнешторг». За январь-февраль 2019 г. «Аскет Шиппинг» в
Николаеве перегрузила 300 тыс. т зерновых и пищевых продуктов - кукурузы, пшеницы и
подсолнечного масла. Напомним, что «Аскет Шиппинг» увеличила мощность
единовременного хранения зерновых грузов в Бердянском порту до 100 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Агропромхолдинг "Астарта" планирует купить
элеватор у компании "Украинские Ресурсы"
13.03.2019

Агропромхолдинг "Астарта" через ООО "Зерно-Агротрейд" намерен
приобрести целостный имущественный комплекс для хранения зерна у
ООО "Украинские Ресурсы" (оба – Киев).
Согласно материалам Антимонопольного комитета Украины, ведомство может
предоставить соответствующее разрешение на покупку элеватора. По данным Единого
госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром "Украинских
Ресурсов" является Егор Железов. В основателях указана компания "Миррор Имидж
Холдингз Лимитед" (Британские Виргинские острова). Компания занимается финансовым
лизингом и неспециализированной оптовой торговлей. В 2017 году "Украинские Ресурсы"
получили в 2017 году чистый убыток в размере 29,1 млн грн против 176,5 тыс. грн чистой
прибыли за 2016 год. Незавершенного строительства у компании по состоянию на 2017 год
было на 177,5 млн грн. Текущие обязательства у компании в этот период составляли 234,1
млн грн. "Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг,
осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской,
Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
На Херсонщині державі повернули підприємства
вартістю 43 млн грн
14.03.2019

Південно-західний апеляційний господарський суд повернув у
держвласність цілісні майнові комплекси "Білокриницького КХП" та
"Голопристанського елеватора" загальною вартістю понад 43 млн грн.
В повідомленні наголошується, що цілісний майновий комплекс є об’єктом
державної власності та не підлягає приватизації чи корпоратизації у зв’язку з його
загальнодержавним значенням. Незважаючи на встановлену законом заборону на
відчуження вказаного майна та за відсутності згоди уряду, виконавчий комітет
Білокриницької селищної ради Великоолександрівського району Херсонської області
прийняв рішення про оформлення права власності на комплекс будівель елеватору за
публічним акціонерним товариством. Таким чином, форма власності цілісного майнового
комплексу була протиправно змінена з державної на приватну. В прокуратурі
наголошують, що ці обставини стали підставою для звернення до суду з позовом про
скасування рішення та визнання недійсними свідоцтв про право власності на цілісний
майновий комплекс "Білокриницький комбінат хлібопродуктів" площею понад 18,4 тис кв
м та вартістю майже 29 млн грн. Також, вищевказаний суд залишив без змін рішення в
аналогічній справі відносно цілісного майнового комплексу - "Голопристанський елеватор",
вартість якого складає 14 млн грн. Таким чином, об’єкти нерухомого майна вартістю понад
43 млн грн повернуті до державної власності.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua




ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ОВОЧІВНИЦТВО

Виробники чіпсів покращать статистику
вирощування картоплі в Україні
12.03.2019

У 2019 р. в Україні професійні виробники планують посадити
картоплю на площі 7052 га – більше ніж 25% за минулорічну. Про це
повідомила виконавчий директор Української асоціації виробників
картоплі (УАВК) Оксана Руженкова.
Експерт посилається на результати внутрішнього моніторингу серед членів
асоціації. Вони є репрезентативною вибіркою, оскільки мають 1/5 усіх площ під картоплею,
що вирощується промислово. Зокрема, під товарну картоплю буде відведено 5067 га, під
насіннєву – 1435 га, на переробку – 550 га. «Цифра переробки не є остаточною, бо саме зараз
триває контрактування між господарствами і чіпсовими заводами, – зауважила Руженкова.
– Очікується, що вона буде суттєво більшою, ніж торік, оскільки в Україні запрацює новий
виробник чіпсів – компанія Pepsico». Нагадаємо, урожай картоплі в Україні за 2018 р.
перевищив минулорічні показники, хоча навесні комерційні виробники скоротили площі
під цією культурою. Згідно з даними Державної служби статистики України, в поточному
сезоні урожай картоплі в Україні становить 22,180 млн тонн, тоді як в 2017 році цей
показник був на рівні 21,859 млн тонн. Водночас площа під картоплею в країні у 2018 році
за рахунок зниження показників у комерційному сегменті скоротилася з 1,308 млн га до
1,304 млн га. Зокрема, в 2018 році в професійних господарствах під картоплею було зайнято
9,7 тис. га, а це на 17% менше, ніж роком раніше. Рішення про зменшення площі під
картоплею фермери пояснили невисокою рентабельністю і досить обмеженим збутом. За їх
словами, на сьогоднішній день одним з найбільш перспективних каналів продажів картоплі
є переробка. Водночас зниження виробництва було компенсовано за рахунок зростання
врожаю в приватних господарствах, де було зібрано 21,930 млн. тонн картоплі, проти
21,582, роком раніше. Загалом середня врожайність в 2018 році на 2% перевищила
минулорічні показники і склала 17 тонн/га.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

35

Парламентарі хочуть зобов'язати власників свійських та диких
тварин оформляти ветеринарні паспорти. Кошти на реєстрацію та
ідентифікацію тварин виділятиме держава.
"Як і в чинному законодавстві, так і в новому, передбачено, що ідентифікація буде
здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України. Проте гроші на дану
процедуру спрямовуватимуться не прямо суб’єкту господарювання, а на рахунок
державного органу, який видаватиме власнику тварин бирки, реєстраційні бланки тощо", розповіла голова Асоціації тваринників України, аграрний експерт Ірина Паламар,
коментуючи законопроект №9022. Ідентифікувати та реєструвати тварин буде спеціальна
установа - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин, уточнила експерт. "Дані на
реєстрацію повинні будуть подавати: суб’єкти господарювання, що провадять діяльність із
забою та утилізації тварин, а також ті, які провадять діяльність з продажу тварин, надання
послуг зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин", - розповіла Паламар.
Передбачається, що після прийняття закону буде створений Єдиний державний реєстр
тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде у
базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати витяг з реєстру безкоштовно,
додала експерт. Законопроект №9022 був зареєстрований у серпні 2018 року. З того часу
Рада тричі відкладала розгляд документу.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
Розвиток галузі тваринництва є серед довгострокових
пріоритетів Мінагрополітики
05.03.2019

Програми державної підтримки галузі АПК мають бути сталими,
прозорими та фокусуватись на тих підгалузях, які можуть дати поштовх
розвитку всього сектору.
Розвиток галузі тваринництва потребує довгострокових інвестицій та знаходиться
серед пріоритетів роботи Мінагрополітики на 2019 рік. Про це зазначила в.о. Міністра
аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева під час відкриття XII
Міжнародного молочного конгресу, який сьогодні розпочав свою роботу у м. Києві
Міжнародному Виставковому Центрі (Броварський пр-т, 15). «Починаючи з 2018 року,
Мінагрополітики запровадило таку цільову державну підтримку галузі тваринництва. В
поточному році на програми державної підтримки галузі буде спрямовано 3,5 млрд грн., з
яких 1,4 млрд - на розвиток скотарства, як для сільськогосподарських підприємств за
утримання корів, так і для фізичних осіб за утримання молодняка ВРХ»,- наголосила в.о.
Міністра Ольга Трофімцева. Також вона додала, що 250 млн грн передбачено державою для
здешевлення придбання племінного поголів’я, зокрема нетелей, корів. «Для залучення
інвестицій у розвиток скотарства державною підтримкою передбачено здешевлення
будівництва або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, як за власні кошти, так і
за кредитні. На ці цілі передбачається 1,8 млрд грн»,- прокоментувала в.о. Міністра. За
словами Ольги Трофімцевої, в поточному році буде продовжена програма надання
часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у вівчарство,
козівництво, бджільництво, звірівництво та аквакультури у розмірі 50 млн грн. «Важливим
фактором розвитку галузі тваринництва, особливо молочного скотарства, є кооперація.
Тому за окремою державною програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських
господарств» передбачено фінансування обслуговуючих кооперативів: у розмірі 70%
компенсується вартість придбаного обладнання, зокрема для первинної обробки та
переробки молока»,- резюмувала в.о. Міністра.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики


КОМБІКОРМОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Производство комбикормов в Украине
выросло на 13%
04.03.2019

Переработка зерновых на комбикорм по итогам 2018 г. возросла на
13,2% до 1,8 млн т. Такие данные, со ссылкой на данные Госстата Украины,
сообщил пресс-центр Pro-Consulting.
Аналитики отмечают, что наибольшее потребление комбикормов приходится на
птицеводство, которое продолжает развиваться и наращивать производство. При этом
свиноводство и разведение крупного рогатого скота демонстрируют отрицательную
динамику. Производство кормов для домашней птицы в Украине демонстрирует
стабильный рост в каждом периоде. Динамика производства кормов для домашней птицы
демонстрирует тенденцию к росту объемов производства, что обусловлено значительной
государственной поддержкой данной отрасли. «В целом же украинский рынок
комбикормов демонстрирует тенденцию к снижению уровня производства данной
продукции. Причины данного явления связаны со снижением поголовья скота и
недостаточно эффективной поддержкой со стороны государства», - говорится в сообщении.
Аналитики считают, что без существенных изменений со стороны государственной
поддержки ситуация на рынке комбикормов останется неизменной.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Компанія з Нідерландів придбала акції
українського виробника кормів
16.03.2019

Фірма Koudijs Animal Nutrition, дочірня компанія Нідерландської Royal
De Heus, цього місяці підписала угоду про придбання контрольного пакета
акцій українського виробника кормів для тварин D-Mix.
Спільне підприємство здійснюватиме свою діяльність під торговою назвою “Koudijs
Ukraine” уже у другому кварталі 2019 р. D-Mix засновано як сімейний бізнес. Компанією
керує Федір Шопський, а потужності виробництва розташовані у м. Золочів на Західній
Україні. D-Mix має сильні позиції. Ця компанія виробляє концентрати спеціальних кормів і
комбікормів, головним чином для птахівництва та свинарства. Виробнича потужність D-Mix
складає 80 тис. тонн. Незабаром компанія почне з будівництва заводу з виробництва
преміксів, який, як очікується, почне діяти на початку 2020 року. Щоденне управління
спільним українсько-голландським підприємством буде і надалі здійснювати Федір
Шопський. Пан Шопський упевнений в успіху партнерства: “Я радий, що ми перетворили
нашу довготривалу співпрацю з De Heus на партнерство. De Heus є найкращим партнером
для спільного подальшого розширення нашої клієнтської бази. Я вважаю, що знання та
довгострокове бачення De Heus багато в чому сприятимуть швидкому зростанню нашого
спільного бізнесу, і ми разом перейдемо до наступного етапу розвитку”.
Читати повністю >>>
За матеріалами meat-inform.com

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

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



ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ)



07.03.2019

Найближчим часом з молочного бізнесу планують вийти близько 6%
фермерів. Про це повідомив голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій
Дикун, посилаючись на результати опитування, яке провела Асоціація
виробників молока.
Загалом в опитуванні взяло участь близько 300 молочних ферм. 50% планують
господарств планують залишитися на поточному рівні та працювати над ефективністю. Ще
майже 40% фермерів мають намір збільшувати поголів'я, розвиватися та реконструювати
свої ферми. Основною проблема в галузі учасники опитування назвали кадровий голод. Він
є найбільшим стримуючим чинником у розвитку, зауважив Андрій Дикун.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net



СВИНАРСТВО
ЗОКРЕМА

У Житомирській області завершують будівництво
потужного свинокомплексу

Світові обсяги виробництва та споживання свинини складають
близько 112 млн т, залишаючи свинину м'ясом номер один у світі. Про це
повідомив Артур Лоза, незалежний консультант у галузі свинарства.
Щодо ситуації в Україні, то тут теж констатується зростання до 1,5% за обсягами як
виробництва, так і споживання свинини. Експерт додав, що хоча до обсягів виробництва та
споживання курятини свинині далеко, все ж українське свинарство живе, незважаючи на
сучасні проблеми галузі. «Як і в будь-якій іншій галузі, у свинарстві попит є рушійним
фактором розвитку бізнесу. Максимальний показник попиту на свинину в сучасній історії
України було зафіксовано у 2013 році — він склав 990 тис. т. Після анексії Криму та
розв’язання бойових дій на Сході України Російською Федерацією в 2014 році стрімке
падіння економіки суттєво вплинуло на галузь — обсяг попиту впав майже на 20%», —
нагадав Артур Лоза під час V Британсько-українського агробізнес-форуму «Свиноферма
майбутнього», організатором якої виступило Посольство Великої Британії в Україні. У 2015
році в РФ заборонили імпорт української свинини, що стало серйозним ударом для галузі.
Та попри всі негаразди свинарство залишалося у відносно стабільному стані. Сприяли
цьому інертність галузі — тут завжди з певним запізненням реагують на нові загрози, що
з’являються на ринку, а також сформований кістяк виробників, які продовжили працювати
в цьому бізнесі незважаючи ні на що. Тому, за словами Артура Лози, вже в кінці 2017 року
почали спостерігатися ознаки позитивної динаміки для галузі.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
Собівартість виробництва свинини в Україні
одна з найвищих у світі - думка

07.03.2019

ТОВ «Дан-Фарм Україна» в кінці цього року планує здати в
експлуатацію останню чергу відгодівельного свинокомплексу в
Коростенському районі Житомирської області.
За словами заступника генерального директора ТОВ «Дан-Фарм Україна» Вадима
Шестакова, будівництво стартувало ще в 2014 році. Загальна вартість проекту потужністю
25 тис. голів оцінюється в €12 млн. «Ми продовжуємо роботу за цим проектом. Влітку
минулого року ми завершили четверту чергу будівництва, а це значить, що вже 80% всього
проекту введено в експлуатацію. У нас зараз 20 тис. голів, а буде 24» — розповідає Вадим
Шестаков. На черзі будівництво двох свинарників на 4 тисяч голів.
Читати повністю >>>
За матеріалами zhitomir-online.com
Німецький інвестор створить свинокомплекс на Львівщині
08.03.2019

Цього тижня у Львівській ОДА пройшла зустріч очільника області
Олега Синютки з німецьким інвестором Люком Йоханесом Якобусом. Про це
повідомляє служба новин порталу meat-inform.com
Громадянин Німеччини є власником двох сільськогосподарських компаній GmbH
“Poels Mastschweine” та GmbH “Tierprodukstion Alkersleben”, які працюють в галузі
свинарства. На Львівщині підприємець планує збудувати великий тваринницький
комплекс. “Ми маємо 2 підприємства на території східної Німеччини. Це 4,5 тисячі й 5 тисяч
свиней. Ми працюємо на високому рівні, дотримуємось екологічних стандартів та вимог
щодо благополуччя тварин. Ми хочемо інвестувати в Україну, можливо заснувати ферму,
схожу на ті, які вже маємо в Німеччині. Будемо залучати місцеві ресурси, співпрацювати з
підприємствами регіону”, – говорить Люк Йоханес Якобус. Місцева влада підтримує
прагнення інвестора збудувати нове підприємство, оскільки в регіоні з’являться нові робочі
місця та ін. “У нас є багато компаній німецького походження, на деяких з них працюють 3-7
тисяч людей. При цьому вони дуже чіткі і працюють відповідно до чинного законодавства,
що для нас дуже важливо. Ми вітаємо ваше рішення увійти в країну. Я переконаний, що тут
найкращий інвестиційний клімат. Відтак, коли ви зупинитесь на земельній ділянці ми
розпишемо дорожню карту реалізації проекту”, – зазначив Олег Синютка. …
Читати повністю >>>
За матеріалами meat-inform.com
Агрохолдинг KSG Agro увеличит производство
поросят на 20%
12.03.2019

KSG Agro планирует в 2019 г. завершить строительство и ввести в
эксплуатацию на свинокомплексе в с. Нива Трудовая (Апостоловский район,
Днепропетровская область) новый корпус-маточник на 714 голов.
Как говорится в сообщении компании, прогнозный объем инвестиций в объект
составит 11 млн грн. Планируется оснащение репродуктора оборудованием производства
немецкой компании Big Dutchman. Введение в эксплуатацию нового корпуса-маточника,
которое запланировано на сентябрь–октябрь 2019 г., позволит увеличить количество
производимых поросят на 20%, то есть на 1,5-2 тыс. ежемесячно. В настоящее время на
свинокомплексе ежемесячно производится от 9 до 10 тыс. поросят, отмечают в компании.
«В 2018 г. компанія KSG Agro начала реконструкцию прилегающих к свинокомплексу
инфраструктурных объектов. В частности, стартовало строительство канализационнонасосной станции, объем инвестиций в ее оборудование составил 2,5 млн грн. Кроме того,
агрохолдинг в 2018 году инвестировал 1 млн грн. в оборудование для крематория по
утилизации отходов свиноводства», - напомнили в сообщении. Уточняется, что инвестиции
в инфраструктуру свинокомплекса позволили компании увеличить реализацию продукции
свиноводства в денежном выражении до 403 млн грн (+6,3% к 2017 году). KSG Agro - один
из ведущих агрохолдингов Украины, европейская инновационная группа компаний,
работающая по принципу вертикальной интеграции. Акции холдинга включены в листинг
Варшавской фондовой биржи. KSG Agro входит в состав Европейской бизнес-ассоциации
(EBA). Основной деятельностью компании является обработка земли и производство
сельхозкультур, а также производство свинины. Начиная с сентября 2014 года, KSG Аgro
реализует новую стратегию развития, согласно которой компания развивает наиболее
перспективные проекты, в первую очередь свиноводство, а также растениеводство и
производство возобновляемого биотоплива (топливные пеллеты).
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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Свинарство виходить з кризи після
падіння попиту на 20%
08.03.2019

Кадровий голод стримує розвиток
молочних ферм



І В ЦІЛОМУ

11.03.2019

Собівартість виробництва свинини в Україні є однією з найвищих у
світі. Про це повідомив генеральний директор ТОВ «Центр підвищення
ефективності в тваринництві» Микола Бабаенко.
Собівартість виробництва свинини становить 37-41 грн/кг. В той час, яка вона мала
б бути на рівні 25 грн/кг. В 2018 р. середня ціна 46 грн/кг на живих свиней врятувала
свинарів від збитків. У 2019 р. ціни знизилися до 40 гр/кг живої маси. Імпорт свинини в
Україну виріс в 5 разів за рік. За високу собівартість свинини платять кінцеві покупці
свинини. На думку Миколи Бабенка, існує три варіанти розвитку подій на ринку свинарства
України у 2019 р.: ціни на живих свиней виростуть. Як наслідок, свинина на прилавках
подорожчає, її споживання встановить новий антирекорд в 2019 р.; свинарі в 2019 р.
почнуть контролювати собівартість вирощування свиней не по закінченню року, а
протягом року. Будуть впроваджувати заходи по зниженню собівартості. Як наслідок,
свинина залишиться на рівні цін, як є, а то і подешевшає. Виробники свинини почнуть
заробляти не за рахунок високих цін в магазинах, а за рахунок низької собівартості, як
заробляють їх колеги з країн ЄС, США, Канади, Бразилії; масове скорочення поголів’я свиней
і заміна свинини української польською, бразильською, датською та/або на українську
курятину. Аби виробництво свинини принесло прибутки у 2019 р. необхідно провести
аудит і пошук причин високої собівартості. Автоматизувати облік та контроль собівартості
та усунути перевитрати кормів, ліків, технологій (якщо такі існують).
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com


ПТАХІВНИЦТВО

Одна з найбільших птахофабрик України
змінила акціонерів
09.03.2019

Нещодавно склад акціонерів “Володимир-Волинської птахофабрики”
(ТМ Чебатурочка) істотно змінився. Про це йдеться в повідомленні самої
компанії, пише Аgroportal.
Так, частка ТОВ “Ореола” (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий
інвестиційний фонд “Титул”), зареєстрованого в Харкові, змінилася в загальній кількості
акцій з 99,028% до 35,558%. Разом з тим, ТОВ “Пікабіа” (м.Харків) придбало 23,761% акцій.
Неназване фізична особа збільшило пакет акцій компанії з 0,004% до 13,868%. Також,
згідно з повідомленням, ТОВ “Ореола” (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий
інвестиційний фонд “Ореолу”) збільшило пакет з 0,00004% до 10%. Відзначається, що
частка в загальній кількості голосуючих акцій змінилася пропорційно пакетам. Дата зміни
емітентів невідома. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, кінцевим бенефіціаром ТОВ “Ореола” є Олексій
Коваленко. “Володимир-Волинська птахофабрика” займає близько 5% українського ринку
курятини. Інфраструктура фабрики складається з 100 пташників, забійного цеху і
комбікормового заводу. У жовтні 2017 р голландський інвестфонд Safedam став акціонером
“Володимир-Волинської птахофабрики”, викупивши 23,76% акцій підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
Особливості промислового вирощування гусей:
досвід господарства на Київщині
13.03.2019

У с. Денихівка на Київщині уже три роки діє потужне фермерське
господарство, що займається вирощуванням гусей. Засновником та
власником прибуткового бізнесу є місцева жителька Валентина Максимчук.
Крім розвитку господарства і сплати податків, пані Максимчук робить відчутний
внесок у розвиток місцевої громади – створює робочі місця. “У нашому господарстві зараз
працює 40 осіб. Ми займаємось вирощуванням гусей уже 3 роки. Ці птахи адаптовані до
нашого клімату і достатньо добре переносять зиму. Гуси не вимогливі у харчуванні”, –
розповідає Валентина Максимчук. Завідувач ферми Олександр Ейсмонт наголошує на тому,
що гуси – водоплавні птахи, тому при їх вирощуванні слід врахувати цей факт і подбати про
облаштування водойми. У господарстві пані Максимчук близько тисячі птахів породи
“Велика сіра”. Доросла гуска важить від 4 до 5,5 кілограма, гусак більший і важчий. На
кожного самця у господарстві – по 3 гуски, тому вони не конкурують через самок. За один
сезон гуска здатна висидіти до 15 гусенят. Самці продуктивні впродовж 5-6 років, самки –
упродовж 4-5 років. Гуси дуже “колективні” птахи, вони майже ніколи не відходять від
стада. У зимовий період за день один птах з’їдає близько 300 грамів зерна. Гусей пані
Максимчук годують лише натуральними кормами (кукуруза, пшениця, білково-вітамінний
комплекс: крейда та ін.), птахи мають достатньо вільного простору на фермі й щодня
виходять на прогулянку. Найкращий вік для забою гусей – до року. М’ясо такого птаха
ніжне та не надто жирне. Яйця гусей також вживають у їжу, переважно – як елемент
випічки. Цікаво, що навіть жир гусей корисний – він допомагає виводити з організму
холестерин. У майбутньому Валентина Максимчук планує розширювати виробництво –
продавати не лише гусей та яйця, а й молодняк. Також на підприємстві розглядають
можливість виробництва фуа-гра, що є досить перспективним експортним напрямком.
Читати повністю >>>
За матеріалами meat-inform.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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Верховний Суд підтвердив рішення про визнання банкрутом
ТОВ "ТД "Золотий урожай"

Новий тренд: в Україні набирають популярності
сучасні кролеферми
12.03.2019

Сьогодні основне виробництво кролятини в Україні зосереджене в
господарствах населення. Проте, на Черкащині вже зараз діють кролеферми
нового типу, що працюють як замкнуті комплекси, пише “Агро-Центр”.
Сьогодні ринок кролівництва починає збільшуватися, незважаючи на те, що в
Україні відсутні заготовчі контори і фермери самостійно вирішують питання реалізації. При
нинішній ситуації кролівництво як бізнес в Україні все ще низько конкурентна і доволі
вільна ніша. Сучасне кролівництво як сфера бізнесу потребує певних трудових і фінансових
затрат, але рентабельність розведення кроликів в деяких випадках досягає 100%. Одним з
гальмівних факторів розвитку кролівництва на просторах СНД є порівняно висока
собівартість м’яса. Це пов’язано в першу чергу з дорожнечею наших кормів. В них
традиційно міститься високий процент зернових. Тому кожен кролівник повинен прагнути
знайти оптимальний для себе варіант годівлі тварин, виходячи зі своїх конкретних умов.
Дрібні кролеферми не в змозі забезпечувати стабільне виробництво та поставки м’яса
кролика великим торгівельним мережам або переробникам. Великих ферм на території
України ж невелика кількість. Тому розвиток цього бізнесу є перспективним, оскільки
попит на крільчатину зберігає тенденцію до росту. Прикладом створення кролеферми
нового типу в промислових обсягах є компанія “Кролікофф“. …
Читати повністю >>>
За матеріалами news.agro-center.com.ua
Через норкову ферму на Переяславщині
бунтують місцеві селяни
17.03.2019

Жителі села Ковалин, що у Переяслав-Хмельницькому районі
Переяславщини, стверджують, що місцева норкова ферма забруднює
повітря та питну воду, пише poglyad.tv.
За словами місцевих мешканців відходи тварин буцімто не утилізують, а викидають
в полі де неподалік розташована водонапірна башта, також на території ферми знаходиться
крематорій у якому спалюють тушки тварин. Однак староста села Віталій Манзюк запевняє,
що вода відповідає усім нормам. У четвер, 14 березня, в селі Ковалин відбулися збори на
яких представники ферми повідомили, що відходи від тварин будуть вивозити за 6 км між
селами Ковалин та Сошників, що знаходиться у Бориспільському районі та межує із
Ковалином. Місцеві селяни не довіряють висновкам Баришівської лабораторії, яка брала
проби води і проголосували за пошуки незалежної лабораторії. Такі ферми мають
розміщатися за 3 км від населеного пункту. Однак у випадку із Ковалином ферма
знаходиться менш ніж за 700 метрів від села.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua


РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Промисловий вилов риби в Україні
торік зріс на майже 8%
06.03.2019

У 2018 році в Україні було виловлено 15 977 тонн риби, що на 7,8%
більше за показник 2017 р. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держрибагентства.
У 2018 році діяльність в умовах аквакультури здійснювали понад 4 тис. суб’єктів
господарювання. Ними було вирощено 20 193 тонни водних біоресурсів (сазан/короп – 9
585 тонн; рослиноїдні – 7 990 тонн; лососеві – 261 тонну; сомові – 134 тонни; осетрові – 111
тонн; інші – 2 111 тонн). З яких було виловлено 15 977 тонн риби, що на 7,8% більше за
показник 2017 р. Зокрема, сазан/короп – 7 867 тонн; рослиноїдні – 5 892 тонни; лососеві –
229 тонн; сомові – 112 тонн; осетрові – 89 тонн; інші – 1 789 тонн). Всього, за підсумками
2018 р. загальний вилов водних біоресурсів склав 88,6 тис. тонн. Найбільше товарної
продукції в умовах аквакультури було вирощено у ставках – 18 276 тонн. У басейнах було
вирощено 215 тонн, в садках – 100 тонн, в акваріумах – 81 тонна, в інших водних об’єктах –
1 520 тонн. Лідерами з вирощування товарної продукції в умовах аквакультури у минулому
році були Сумська (2 869 тонн), Черкаська (2 520 тонн), Вінницька (1 934 тонни),
Кіровоградська (1 369 тонн), Житомирська (1 216 тонн) та Київська (1 156 тонн) області.
Зазначимо, що загальний фонд прісноводних внутрішніх водойм в Україні складає понад 1
млн га. Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, у 2018 році Україна експортувала 10, 6 тисяч
тонн риби та рибної продукції на загальну суму 37,1 млн доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua




FMCG ІНДУСТРІЯ
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Первые 10 географических указаний в Украине будут
включать сыры, фрукты, вина и мед
05.03.2019

Первые 10 географических указаний (geographical indications, GI),
зарегистрированных в Украине, будут включать два сыра, два фрукта,
пять алкогольных напитков и мед.
Как сообщил координатор проекта ЕС "Географические указания в Украине" Саверио
Савио в интервью Интерфакс-Украина, существует три варианта лейблов GI: PDO (protected
designation of origin) – защищенное указание места происхождения, PGI (protected
geographical indication) – защищенное географическое указание и TSG (traditional specialities
guaranteed) – гарантия традиционности. "Мы планируем зарегистрировать два PDO для
сыров (гуцульской овечьей брындзи и гуцульской коровьей брынзы), два PDO для фруктов
и овощей (херсонский арбуз и мелитопольская черешня), два PGI и два PDO для вин, одно –
для алкогольного напитка, а также PGI для меда", – рассказал Савио. Заявка на регистрацию
"гуцульской овечьей брындзи" уже подана, вскоре подадут заявку на регистрацию
"гуцульской коровьей брынзы". "Недавно была создана ассоциация производителей
бессарабских вин, и первый продукт, который будет там зарегистрирован, – вино из района
озера Ялпуг. По меду мы до сих пор обсуждаем с МинАПК, где его зарегистрировать, потому
что это важный продукт на всей территории Украины, и министерство должно
определиться со своими преференциями по локации", – отметил Савио. Как пояснили
агентству, проект занимается консультационной и технической поддержкой регистрации
GI, а непосредственно инициаторами регистрации должны выступать ассоциации
производителей. Например, проект способствовал созданию Ассоциации производителей
традиционных карпатских высокогорных сыров …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Верховний Суд залишив без змін постанову Госпсуду Запорізької обл.
та постанову Донецького апеляційного госпсуду, якими ТОВ "ТД "Золотий
Урожай" було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Ще в 2015 році в рамках цієї справи Госпсуд Запорізької області визнав вимоги низки
банків до ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай", у т.ч. Ощадбанку (1,65 млрд грн), Сбербанку
(793 млн грн), Кредит Дніпро (487 млн грн), Златобанку (64 млн грн), Дельта Банку (30 млн
грн). У судових матеріалах констатується, що “об`єкти нерухомого майна та земельних
ділянок ТОВ "ТД "Золотий Урожай", а також значна частина корпоративних прав були
виведені з власності товариства на протязі останнього року перед порушенням справи про
банкрутство”. Нагадаємо, ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" пов’язують з Lauffer Group
(“імені” Олександра Лєщінського) - одним з найбільших агропереробників в Україні
(спеціалізується на виготовленні борошна, хлібобулочних виробів, масложирових
продуктів, консервної та іншої продукції). Як писав Finbalance, 16.01.2019 Верховний Суд
відмовився задовольнити касаційну скаргу Олександра Лєщінського та залишив без змін
рішення Апеляційного суду Донецької області від 13.07.2017 (в справі №242/3874/15-ц),
яким було задоволено позов Сбербанку та стягнуто з О. Лещінського як поручителя ТОВ
«Торговий дім «Золотий урожай» 23,1 млн дол заборгованості за кредитним договором
№26-Н/12/24/ЮО-KL від 06.03.2012. Разом з тим, 26.12.2018 Госпсуд Донецької області
відмовився прийняти заяву Сбербанку про порушення провадження у справі
№905/2382/18 про банкрутство ТОВ “Маріупольський млинкомбінат” (за даними
держреєстру, кінцевий бенефіціар - О. Лєщінський), оскільки заявлені банком вимоги (на
602,7 млн грн) за згаданим кредитним договором забезпечені заставою майна боржника. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua



ПРОДУКТИ
КРОХМАЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Крохмаль в Україні та світі. Де шукати
можливості?
15.03.2019

На сьогодні у світі виробляють такі основні види крохмалів:
кукурудзяний, маніоковий картопляний та пшеничний. Про це пише
аналітик аграрних ринків Олексій Тартаківський на agravery.com
Якщо подивитись на світову картину виробництва крохмалю, то можна
прослідкувати чітку тенденцію до зростання, зокрема, і у розрізі експорту цього виду
продукції. В 2018 р., за оцінками AgFlour, виробництво було на рівні 101 млн т, експорт – 9
млн т. За даними світових експертів, у 2019-20 рр. очікується зростання обсягів торгівлі на
більше 10 млн т. Які можливості це дає виробникам? Найбільші обсяги крохмалю купують і
продають у країнах Азії. Що стосується саме картопляного крохмалю, то обсяги світової
торгівлі складають 700-900 тис тонн, і, згідно із даними аналітиків Світового банку, на
2019-2020 рр. планується збільшення світової торгівлі до 1,3 млн тонн. Ключові сфери
використання крохмалю - продовольчі. На полиці супермаркету кожен другий продукт
містить крохмаль (приміром, загущувачі та емульгатори). Отже, ця галузь споживає 46-48%
від загального виробництва крохмалю у світі. Крім того, почали більше застосовувати
крохмаль у фармацевтиці (наповнювачі та для виготовлення капсул) та косметології,
текстилі (міцність нитки) та виготовленні паперу (підвищення стійкості та пружність
паперу), а також при виробництві органічного пластику. Саме остання галузь росте
найбільш динамічно – уже зараз на неї у ЄС припадає 5% використання крохмалю. Цікаво,
що кукурудзяний крохмаль підходить для переробки його на замінник цукру, що робить
його досить привабливим для харчової промисловості. Найбільше на сьогодні у світі
крохмалю виробляють з кукурудзи. Тому між цінами на кукурудзу та крохмалями є певна
кореляція. Розширення цінового розриву між різними видами крохмалю виникає через
зростання/скорочення обсягів виробництва сировини, з якої виготовляють крохмаль. А от
звичний нам картопляний крохмаль займає до 10% світового виробництва. І до того ж, є
найбільш дорогим видом крохмалю. Це пояснюється тим, що він має високу в’язкість, тому
необхідна менша його концентрація при використанні, порівняно з іншими видами. Чи не
найбільше у світі експортується та імпортується маніокового крохмалю, проте на нього
існує монополія Таїланду, ця країна займає до 77% ринку, а основним покупцем цього
товару є Китай, який купує 67% виробленого у Таїланді крохмалю. Що стосується
кукурудзяного крохмалю, то тут ситуація цікавіша, адже світових гравців суттєво більше.
Основний експортер та імпортер - група країн ЄС (34% та 27% відпвідно), приміром,
найбільшими виробниками є Франція та Німеччина, а найбільшими покупцями – Бельгія та
Польща. Що стосується картопляного крохмалю, то тут також є монополія зі сторони ЄС
(85% від обсягу світового експорту). Найбільшими експортерами цього продукту є Польща,
Німеччина та Франція. А от ключовими імпортерами – Італія, Бельгія та Чехія. Що
стосується України, то найбільше картоплі виробляється у господарствах населення і
крохмаль в основному виробляється для внутрішніх потреб. Ціна на картоплю майже не
корелюється із доларом, а от виробництво крохмалю із нього все ще залишається важкою
та проблемною сферою. Що стосується кукурудзяного крохмалю, то в Україні є лише один
потужний виробник цієї продукції, і на нього припадає 90% обсягу. Інші настільки малі, що
не можуть сприйматись як повноцінні гравці. У 2018 р. в Україні виробництво кукурудзяного крохмалю зростало, і склало 130 тис. тонн, що пов’язано із рекордним урожаєм
кукурудзи у 2017 році, тож можна очікувати і зростання експорту, і споживання у середині
країни. Можна навіть сказати, що у подальшому кукурудзяний крохмаль буде потроху
витісняти картопляний. Що стосується обсягів виробництва картопляного крохмалю, то
тут є тенденція до збільшення. Прогноз на 2019-2020 роки: виробництво картопляного
крохмалю буде зростати до 9 тис. тонн і при цьому країна поступово скорочуватиме імпорт.
Основні імпортери картопляного крохмалю - Білорусь та Польща, остання сильно
демпінгує. Якщо подивитись на структуру експорту, то у 2015-2017 рр. виокремилась стійка
тенденція експорту крохмалю з України, приміром, у Китай, Азербайджан, Молдову та
Грузію. Якщо подивитись на динаміку експорту, то обсяги крохмалю, якими торгує Україна,
мають ситуативний характер – є і зростання, і суттєві провали. Тоді як Польща з 2015 р.
постійно нарощує обсяги експорту картопляного крохмалю. Розширення відбувається за
рахунок В’єтнаму, Південої Кореї, США, Китаю. Ключовим покупцем є В’єтнам, не дивлячись
на те, що він є лідером у експорті маніокового крохмалю. Україна цілком може “зайти” на ці
ринки, використовуючи своє краще географічне розташування, що буде здешевлювати
логістику. Якщо говорити про подальші тренди для галузі, то світові експерти очікують, що
до 2030 року обсяг продажів зросте до 25-27 млн тонн щорічно. Основні регіони-споживачі
– Північна Америка, Азія та країни ЄС. У 2030 році 50% виробленого крохмалю буде
споживатися харчовою галуззю, при цьому частка паперової галузі до 2030 року знизиться
до 15% (прогноз на 2019 р – 25%), адже більшість компаній переходять на диджиталізацію
свого документообігу, і менше використовують паперові носії.
Інші
сфери, які
використовують крохмаль, зростуть до 10% - основним споживачем тут стане хімічна
промисловість, зокрема виробництво органічного пластику.
Читати повністю (інфографіка) >>>
© Олексій Тартаківський, аналітик аграрних ринків
За матеріалами agravery.com
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ДРІЖДЖОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ViOil планує переробити 35 тис. тонн
високоолеїнового соняшнику
05.03.2019

Компанія «Ензим» збільшить у Львові виробничі
потужності на вул. Личаківській
15.03.2019

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив містобудівні
умови та обмеження на реконструкцію з добудовою головного виробничого
корпусу компанії на вул. Личаківській, 232.
Згідно з погодженою документацією, після реконструкції споруда не має бути
вищою, аніж 28 метрів. Загалом територія виробництва займає понад 5 га. Функціональне
призначення земельної ділянки – зона В-4 – зона підприємств ІV класу шкідливості.
Відзначимо, Львівська компанія «Ензим» започаткувала освітній проект для студентів
кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології НУ «Львівська
політехніка». У межах проекту студенти зможуть пройти навчання в інноваційній
лабораторії компанії. На базі R&D-лабораторії підприємства студенти ознайомляться з
новітніми технологіями та розробками нових продуктів у галузі біотехнології. Проект
включає низку лекційно-практичних занять від технологів та наукових співробітників
«Компанії Ензим». «Компанія розвиває новий напрямок – біотехнології, і передусім мета
нашого проекту – це спроба виростити прогресивних молодих фахівців та залучити
талановитих студентів профільних спеціальностей до роботи у нашій компанії», – коментує
HR-менеджер «Компанії Ензим» Яна Мричко. Проект триватиме більше місяця….
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua, Компанії «Ензим»


Один з олійноекстракційних заводів компанії ViOil починає
перероблення насіння високоолеїнового соняшнику. Підприємство планує
переробити 35 тис. тонн високоолеїнового насіння.
«З огляду на динаміку світових цін на інші види рослинних олій, привабливість
високоолеїнової соняшникової олії для транснаціональних продовольчих компаній буде
зростати», – впевнений комерційний директор ViOil Ігор Гадомський. За його словами,
компанія експортує продукт не тільки в Європу, але й в Азію, Америку, Австралію. Ігор
Гадомський додав, що цього року високоолеїновим соняшником буде засіяно на третину
більше площ, ніж у минулому році (в 2018-му вони становили 300 тис. га). «При практично
однакових витратах і врожайності премія за тонну високоолеїнового соняшника становить
$50-60», – додав він. Напомним, дочерняя комания Kernel Holding S.A. (группа «Кернел»)
приобрела 5,85% акций ViOil Holding Ltd. Об этом говорится в сообщении компании на
Варшавской фондовой бирже. «В рамках сделки «Кернел» заключила традиционное
акционерное соглашение в отношении ViOil со своими существующими акционерами», —
отмечается в сообщении. ViOil входит в тройку крупнейших производителей растительных
масел в Украине и является лидером по выпуску рапсового масла. Продукцию экспортирует
более чем в 60 стран, в том числе в страны СНГ, Евросоюза, Юго-Восточной Азии. Мощность
переработки — 1,1 млн т в год.
Читать полностью >>>
По материалам agrotimes.net
Пологовский маслоэкстракционный завод получил
25,6 млн грн чистого убытка

БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

12.03.2019

Крупи кус-кус і булгур стають все більш
популярні в Україні
04.03.2019

В Україні суттєво зріс попит на продукти, які раніше не входили до
традиційного раціону: батат (солодка картопля), кус-кус, булгур. Про це
йдеться у дослідженні компанії Kleffmann Group.
Зокрема, в 2010 році імпорт булгура був на рівні 23 тонн, а в 2017 році цей обсяг зріс
у 107 разів - до 2,47 тис. тонн. Імпорт кус-кусу не настільки рвучко, але також відчутно зріс у 36 разів: з 22 тонн у 2010 році до 788 тонн у 2017 році. Батат у 2010 році Україна взагалі
не імпортувала, а в 2017 році його поставки з-за кордону становили 44 тонни. Разом з тим,
в українських домогосподарствах скорочується споживання картоплі і продуктів,
вироблених із неї. Так, якщо у 2010 році на одну людину припадало 7,7 кг картоплі на
місяць, то в 2017 році ця цифра становила вже6,4 кг.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

Акционерам предлагается принять решение по распределению
(покрытия) ущерба за счет нераспределенной прибыли общества прошлых лет.
Также во время собрания будут решены более полутора десятка вопросов.
«Пологовский маслоэкстракционный завод является одним из значимых в Украине
предприятий по производству растительных масел и шротов. Завод представляет собой
высокотехнологичное предприятие с полным циклом производства и современным
оборудованием. Основан в 1974 г. Продукция этого крупнейшего производителя
растительного масла потребляется не только в Украине и странах СНГ, но и является
конкурентоспособной на мировом рынке (сегодня деловые связи завода простираются
далеко за пределы Украины: в Германию, Италию, Испанию, Чехию, Польшу, страны
Прибалтики, США, Турцию, Индию и т.д.).
Читать полностью >>>
По материалам news.mspravka.info
АМПУ та «Дельта Вілмар СНД» домовилися про
створення нової акваторії
12.03.2019

Топ-компанії з експорту бакалійних
виробів
14.03.2019

Аналітичний відділ Ради з питань експорту продовольства (Ukrainian
Food Export Board, UFEB), пропонує до вашої уваги рейтинг топ-експортерів
основних бакалійних виробів у 2018 році.
Згідно з даними Державної служби статистики, вітчизняні компанії впродовж 2018 р.
експортували борошна загальним обсягом 307 тис. т, що на 31% менше ніж за аналогічний
період 2017 року (444 тис. т). Вартість поставленої продукції становила 72,1 млн USD.
Загальний обсяг експорту пшеничного борошна склав 305,4 тис. т, борошна із зерна інших
видів (кукурудзи, ячменю, вівса, рису, жита) – 1,6 тис. т. Найбільшим компаніямиекспортерами пшеничного борошна стали: ТзОВ «Українська-Мукомельна компанія» ―
28,2%, ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» ― 14,7%, ТзОВ «Торговий Будинок
Нова Агро» ― 9,1%. Варто відзначити, що пшеничного борошна вітчизняні компанії
найбільше постачають до Китаю ― 26,3% (80,5 тис. т), Республіки Молдови ― 11,14% (34,04
тис. т) та Палестинської території ― 11,1% (33,95 тис. т). Топ-експортери борошна з інших
сортів зерна стали ТзОВ «Калуський Комбінат Хлібопродуктів» ― 35,5% всього експорту,
ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» ― 33,8%. Топ-покупцями українського борошна
з інших сортів зерна у минулому році були такі країни: Республіка Молдова ― 33% від
усього ринку (532 т), Ізраїль ― 13,1% (214 т), Словенія ― 11,8% (195 т). Вітчизняні компанії
у 2018 році експортували макаронних виробів загальним обсягом 25,6 тис. т, що на 4%
більше ніж у 2017 році, за що отримали дохід у розмірі 38,34 млн USD. Лідером в експорті
макаронних виробів був ТОВ «Техноком», що має 43% експортного ринку збуту та ТзОВ
«Маревен Фуд Україна» ― 34,7% ринку. Варто зазначити, що ТОВ «Техноком» та ТзОВ
«Маревен Фуд Україна» виробляють здебільшого макаронні вироби швидкого
приготування торгових марок: «Мівіна», «Ролтон», «BIGBON» та які прагнуть розширювати
свої смаки ще й солодкими видами вермішелі. Згідно з офіційними даними, основними
країнами-імпортерами вітчизняних макаронів у 2018 році стали: Російська Федерація ―
16,8% (4,3 тис. т), Республіка Молдова ― 14% (3,6 тис. т), Німеччина ― 10,1% (2,6 тис. т),
Велика Британія ― 9% (2,3 тис. т), Румунія ― 6,2% (1,6 тис. т). Варто зазначити, що за
останні три роки спостерігається падіння в обсягах експорту круп. ….
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами ukrainian-food.org


Читайте також: Звіт про ринки
бакалійних продуктів >>>

ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украинский рынок маргаринов стабилен, несмотря
на снижение производства
04.03.2019

Прошедший 2018 г. для производителей маргарина начинался с
положительной динамики и оптимистичных прогнозов относительно
дальнейшего восстановления рынка по итогам календарного года.
Однако, начиная с апреля, статистика производства стала проигрывать
предыдущему 2017 г., когда впервые за семь лет был достигнут рост показателей,
сообщают аналитики УкрАгроКонсалт. Согласно официальной статистике, по итогам 2018
г. выпуск маргариновой продукции составил 219,5 тыс. тонн, снизившись по сравнению с
2017 г. на 4,2 тыс. тонн или на 1,9%, однако оставшись выше уровня 2015-16 гг. Учитывая,
что маргариновая продукция остается экспортно-ориентированными товарами,
сокращение производства отразилось на экспортных показателях, при этом в целом
значительно не изменив ситуацию на рынке. Существенное сокращение экспорта, как
маргарина, так и спецжиров наблюдалось в период 2015-2016 гг. К 2018 году достигнут
рост экспорта этих товарных позиций почти в два раза. Текущая ситуация на рынке
маргаринов Украины позволяет, если не оптимистично смотреть в новый 2019 год, то уж
точно не ожидать провала, а при условии активизации поиска новых рынков сбыта
украинской продукции за пределами страны, озвучивать оптимистичный сценарий.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
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Адміністрація морських портів України та ТОВ «Дельта Вілмар СНД»
підписали зміни до меморандуму та визначили пріоритетні заходи
спрямовані на реалізацію чергового проекту державно-приватного
партнерства у порту Южний.
Планується, що приватний інвестор збудує новий причал № 37, завод з переробки
сої, складські та перевантажувальні потужності для перевалки наливних і насипних
аграрних вантажів. Державне підприємство, в свою чергу, проведе днопоглиблювальні
роботи для створення операційної акваторії та підхідного каналу до нового причалу. «Це
вже четвертий проект державно-приватного партнерства у порту Южний. Ми вже маємо
гарний досвід співробітництва з приватними інвесторами у такому форматі. У минулому
році АМПУ закінчило днопоглиблювальні роботи біля нового причалу компанії MV Cargo у
порту Южний. Цього року інвестори планують ввести в експлуатацію і сам термінал. Новий
проект з «Дельта Вілмар СНД» дозволить створити у порту 200 нових робочих місць, та
збільшити потужності з переробки сільськогосподарської продукції на 600 тис. тонн на
рік»,- відзначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс. Наступним кроком реалізації проекту
стане укладення угоди між АМПУ та «Дельта Вілмар СНД», в якому будуть зафіксовані
зобов’язання кожної сторони, а також строки завершення робіт по кожному з етапів.
Планується загальний обсяг перевалки з урахуванням всіх причалів морського порту
«Южний» де буде працювати ТОВ «Дельта Вілмар СНД» має скласти не менше 1,2 млн
тонн/рік. АМПУ має намір розглянути можливість реалізації проекту створення нової
операційної акваторії із глибиною 15 метрів в межах акваторії Аджалицького лиману
морського порту «Южний», необхідної для повноцінної експлуатації майбутнього причалу
№ 37, який планує збудувати ТОВ «Дельта Вілмар СНД». Зі свого боку, генеральний
директор компанії-інвестора Євген Садовий зауважив, що важливою особливістю проектів
«Дельта Вілмар СНД» у порту Южний є розвиток потужностей з переробки аграрної
сировини в Україні та виробництво продукції з більшою доданою вартістю в межах країни. ..
Читати повністю >>>

Читайте також: Posco Daewoo купить частку
в зерновому терміналі у Миколаєві >>>

За матеріалами АМПУ
Компании Веревского не дали купить агроактивы
Дельта Банка за 0,9 млрд грн
13.03.2019

Финансовая компания «Скай» основателя компании «Кернел» Андрея
Веревского победила в аукционе площадки «Дебтекс Украина», согласившись
заплатить 906 млн грн за активы Дельта Банка. Об этом сообщает FinClub.
Однако
ФК
«Октант»
с
помощью
определения
Окружного
административного суда Киева заблокировала эту сделку. Площадка «Дебтекс Украина»
(«дочка» международной компании DebtX) 6 марта провела аукцион по продаже пула
активов ФГВФЛ балансовой стоимостью 4,88 млрд грн. На продажу были выставлены права
требований и другие имущественные права по кредитным договорам юрлиц, часть
которых находится в залоге Нацбанка и Укрэксимбанка, а также дебиторская
задолженность. Речь идет, в основном, о кредитах, выданных Дельта Банком таким
компаниям как «Илличевский зерновой порт», «Илличевская зерновая компания»,
«Стройбуд Илличевск» и «Одесский масложировой комбинат». Эти активы Фонд выставлял
на индивидуальные торги в системе «ProZorro.Продажи». Но продажа не состоялась,
поэтому Фонд объединил их в пул и привлек международного консультанта DebtX, с
начальной стоимостью 897,2 млн грн. «Поскольку торги были запланированы по принципу
голландского аукциона, то цена могла упасть на 80% - до 179,5 млн грн, но она даже не
опустилась до этого уровня. В ходе конкурентного аукциона 6 марта торги были
остановлены на уровне 215,3 млн грн, и в дальнейшем цена выросла до 906,2 млн грн, то
есть даже превысила стартовый уровень», - рассказала заместитель директорараспорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут. Как известно, победителем аукциона стала
финансовая компания «Скай». По данным аналитической системы YouControl, 100%
уставного капитала (7 млн грн) «Финансовая компания Скай» принадлежит «Майсен»,
конечным бенефициаром которого через швейцарскую компанию Filstar Ltd. является
основатель аграрной компании «Кернел» Андрей Веревский. …
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Що саме постачали українські м’ясні компанії
на міжнародні ринки?

Майже 200 000 тон молока закупив у фермерів
Вінницький молочний завод «ROSHEN»
05.03.2019

В 2018 р. Вінницький молочний завод «ROSHEN» заготовив та
переробив 176 700 тон натуральної ваги сирого молока. Постачання
сировини здійснюється з 12 областей України.
Для цього молочний завод має власне автотранспортне підприємство, з сучасними
вантажними автомобілями. Вінницький завод є основним постачальником сировини для
фабрик корпорації. На заводі встановлено технологічне та інженерне обладнання від
провідних світових виробників, яке дозволяє виробляти сухе молоко, масло та молочний
жир, вершки та згущені продукти. Як відомо, Вінницький молочний завод «ROSHEN» розпочав
свою виробничу діяльність у 2014 р. Молокозавод є основним постачальником сировини для
фабрик корпорації. При проектуванні та будівництві підприємства були враховані всі
вимоги міжнародних стандартів у сфері якості та безпеці харчових продуктів. На заводі
комплексно встановлено обладнання від провідного світового виробника - компанії “Тetra
Pak”. Усі інженерні ділянки обладнані передовими світовими агрегатами та технологіями
постачання енергоресурсів. Виробничі площі та обладнання обслуговує 250 чоловік.
Потужність підприємства дозволяє переробляти 600 т молока на добу. …
За матеріалами Компанії «ROSHEN»
Укрсиббанк, Креді Агріколь, Укрсоцбанк подали позови
до групи "Альміра" на понад 2 млрд
10.03.2019

Східний апеляційний госпсуд розглядає апеляційну скаргу ТОВ
“Гадячсир” на рішення Госпсуду Полтавської області від 20.09.2017 в
справі №917/1565/16. Про це повідомляє finbalance.com.ua
Мова йде про рішення яким було задоволено позов Укрсиббанку та вирішено
стягнути з ТОВ “Гадячсир” 18,5 млн дол та 138 млн грн заборгованості (за договором
кредитної лінії №13-КБ від 26.12.2005). При цьому Госпсуд Черкаської області розглядає
справу №925/111/19 за позовом Креді Агріколь Банку до ТОВ “Гадячсир” про звернення
стягнення на предмети іпотеки в рахунок часткового погашення заборгованості за
договором №159CL від 24.11.2011 про надання кредиту у формі кредитної лінії у розмірі
13,8 млн дол та та 371,7 млн грн. Згідно з судовими матеріалами, рішенням Госпсуду
Полтавської області від 15.11.2016 (в справі №917/1400/16), залишеним без змін
постановою Харківського апеляційного госпсуду від 25.09.2017, було стягнуто з ТОВ
"Гадячсир" на користь Укрсоцбанку 15,9 млн дол заборгованості за кредитним договором
№06.1-20/124 від 02.04.2013. У держреєстрі засновником ТОВ “Гадячсир” значиться ТОВ
“Альміра”, а кінцевим бенефіціаром - Олег Балюк. ТОВ “Альміра” також фігурує як
засновник, а О. Балюк - як кінцевий бенефіціар ТОВ "Лозівський молочний завод", до якого
Укрсоцбанк подав позов у Госпсуд Полтавської області (справа №917/1737/16) про
стягнення 412,6 млн грн заборгованості за генеральним договором №805/6/18/8-048 про
здійснення кредитування від 18.08.2008. За даними учасників аграрного ринку, в групу
компаній “Альміра” входять 7 молокопереробних заводів та 6 торгових компаній. У березні2017 ЗМІ повідомляли, що кіпрський суд заморозив активи Almira Holdings (Cyprus) Limited.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Укрексімбанк та "Дубномолоко" групи "Континіум" переписують
кредитні угоди, договори поруки

04.03.2019

Аналітичний відділ Ради з питань експорту продовольства (Ukrainian
Food Export Board, UFEB), пропонує вашій увазі основні експортні позиції
яловичини, свинини та м’яса свійської птиці.
Згідно з даними Державної митної служби, у 2018 р. вітчизняні гравці експортували
яловичини свіжої або охолодженої загальним обсягом 15,7 тис. т (45,4 млн USD). Головними
ринками збуту були наші сусіди: Білорусь — 13,9 тис. т або 88,5% та Туреччина — 1,75 тис. т
(11,1%). «Варто зазначити, що у сегменті охолодженої яловичини термін придатності м’яса
лише 5-10 діб (від t° -1), тому вітчизняні компанії експортують охолоджений продукт до
сусідніх країн», – зазначають аналітики Ради з питань експорту продовольства. Основними
експортними елементами охолодженого м’яса до Білорусі були: яловичина охолоджена на
кістці в четвертинах, відруби необвалені, охолоджена безкісткова яловичина;
напівфабрикати: вирізка, корейка, спинна частина, тазостегнова частина, м’ясо для нарізки,
лопаткова частина (у вакуумній упаковці). До Туреччини у 2018 році найбільше постачали
охолоджену безкісткову яловичину та яловичину обвалену (м'якоть, антрекот та фарш).
Загальний обсяг експорту мороженої яловичини у 2018 році склав 25,9 тис. т, загальною
вартістю 79,4 млн USD. Топ-країнами імпортерами даного сегменту продукції у 2018 році
були Азербайджан — 6,85 тис. т (26,4% ), Казахстан — 6,6 тис. т (25,5%) та Білорусь — 4,77
тис. т (18,4%). Шийна та лопатна частина, а також знежилована яловичина І сорту у
сегменті яловичини замороженої є найбільш популярними елементами на ринку збуту.
Загалом на ринок Азербайджану вітчизняні компанії експортували морожену яловичину
б/к, передні і задні частини яловичини, напівтуші розділені на четвертини, блоки із
знежилованого м'яса яловичини І сорту. Казахстан імпортував заморожену яловичину у
блоках; шийну, лопаточну та грудну частину ВРХ. Головними позиціями для експорту до
Білорусії була знежилована яловичина І сорту; шийно-лопаткова частина, безкісткова
тазостегнова частина. Минулий рік був непростим для свинарства. Імпорт демонстрував
значний приріст (+510%), тоді як експорт невпинно знижувався (-280%). Згідно з даними
Державної митної служби, у 2018 році цієї продукції Україна експортувала близько 1,7 тис
тон та отримала виручки на загальну суму 3,7 млн USD. Свинину у вітчизняного виробника
найбільше купували: Гонконг (59,8%), Грузія (17,3%) та В’єтнам (14%). Постачання хоча і
не було значним, проте експортні елементи відрізнялись в залежності від країни. Гонконг у
2018 році віддав перевагу замороженій свинині: рульці, лопаточній частині свинини на
кістці, грудинці. Основними позиціями на експорт з України до Грузії були задня частина
свинини б/к, голяшки з кісткою, корейка, лопатка. До В’єтнаму постачалась лише одна
експортна позиція — необвалені заморожені ребра. Варто зазначити, що у сегменті м’яса
свійської птиці Україна є одним зі світових топ-гравців. Загалом українські компанії
експортували 326,7 тис. т курятини загальною вартістю 506,6 млн USD. Згідно з офіційними
даними, найбільше м’яса свійської птиці у 2018 році відвантажили до: Нідерландів — 14,9%,
Іраку — 11,1%, Саудівської Аравії — 9,7% та Словаччини — 9,5%. «Цікаво зазначити,
найбільш популярним експортним елементом були морожені курячі тушки. Найбільше
постачали до Нідерландів — філе куряче охолоджене велике та мале, крила охолоджені;
тушки курячі морожені. Головними елементами поставок до Іраку стали: тушки курячі
морожені, четвертини задні заморожені. Саудівська Аравія віддає перевагу тушкам курячим
мороженим, філе та гомілкам замороженим. У Словаччині найбільшою популярністю
користувались такі елементи як охолоджене філе та крила», — повідомляє аналітичний
відділ Ради з питань експорту продовольства.
Читати повністю >>>

11.03.2019

В системі розкриття інформації НКЦПФР повідомляється, що 29
березня відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ
“Дубномолоко”. Про це пише видання finbalance.com.ua
На зборах будуть розглядатися питання про надання згодом на вчинення “значних
правочинів” з Укрексімбанком та затвердження правочинів, укладених з банком у 20172018 роках. Згідно з проектом рішення, акціонерам ПрАТ “Дубномолоко” пропонується
надати попередню згоду на вчинення правочинів щодо внесення змін та доповнень до
кредитних договорів, договорів застави/іпотеки/поруки (в т.ч. зміна ліміту кредитування,
терміну погашення відсотків та комісій; зниження розміру відсоткової ставки; зміна
розміру коефіцієнту забезпечення; надання додаткового забезпечення та/або вивільнення
частини майна; “за виключенням отримання додаткового фінансування банку,
продовження терміну дії кредитних договорі, та інші дії що призводять до погіршення
фінансового стану позичальника”), укладених в забезпечення генеральної угоди
№151207N4 від 26.06.2007, що в свою чергу була укладена між ТОВ «Комо-Експорт» та
Укрексімбанком. Як зазначається, гранична межа вартості відповідних правочинів, що
зможуть вчинятися впродовж року після прийняття відповідного рішення, - 500% вартості
активів компанії за даними останньої річної фінансової звітності. Відповідно ж до звітності
ПрАТ “Дубномолоко”, на кінець 2017 року його необоротні активи становили 322,3 млн грн,
а оборотні - 414 млн грн, тобто сукупно - 736,3 млн грн (звітність компанії за 2018 рік поки
що не оприлюднена). Згідно з проектом рішення зборів акціонерів ПрАТ “Дубномолоко”
щодо затвердження вже укладених правочинів з Укрексімбанком у 2017-2018 роках, то
вони стосувалися угод за участі вже згаданого ТОВ «Комо-Експорт», майновим поручителем
якого виступало ПрАТ “Дубномолоко”. За даними держреєстру, кінцевими бенефіціарами
ПрАТ “Дубномолоко” та ТОВ “Комо-Експорт” є нардеп Степан Івахів та Роман і Софія
Єремеєві (діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва), яким належить група “Континіум” (у неї
входить в т.ч. мережа АЗС WOG і “Банки інвестицій та заощаджень”). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
На Вінниччині запущено новий молокопереробний завод
15.03.2019

В селі Каташин, Чечельницького району, що на Вінниччині запустили
новий молокопереробний завод який випускатиме “молочку” під брендом
Villa Milk. Про це повідомляє seeds.org.ua
Тут виробляють одразу шість видів молочної продукції. Потужність підприємства
дає змогу переробляти до 5 тонн молока за добу. Також на підприємстві впроваджена
система управління якістю та безпекою харчових продуктів відповідно до вимог
міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 22000. “Коли постaло питaння переробки
продукції, ми почaли вивчaти можливості і оцінювaти виробничі потужності в різних
крaїнaх світу. Зупинили свій вибір нa техніці від ізрaїльської компaнії Tessa, якa постaвляє
своє облaднaння нa швецькі молокопереробні комплекси. Побaчивши рівень підходу до
виробництвa молокa у Швеції і оцінивши свої можливості ми зрозуміли, що можемо
побудувaти підприємство, яке нічим не поступaтиметься європейським aнaлогaм, a в
окремих моментaх, зокремa у плaні високотехнологічного виробництвa, буде нaвіть
крaщим”, – розповів у коментарі газеті “День” керівник підприємства Павло Каленич.
Читати повністю >>>
За матеріалами seeds.org.ua
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Читайте також: Річний інформаційноаналітичний звіт по ринкам м'ясних виробів >>>

ПЛОДООВОЧЕВА КУЛІНАРІЯ

Компанія «Садкорн» планує збудувати міні-завод
для випуску вакуумованих продуктів
07.03.2019

Компанія «Садкорн» (Одеська обл., ТМ «Пан Садівник») у 2018 році
запустила виробництво вакуумованих качанів солодкої кукурудзи. Про це
повідомляє служба новин порталу agrotimes.net
Цього року її продукція буде доступна не лише на Одещині, а й по всій Україні,
повідомляє Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва. Вакуумована
кукурудза – це готовий продукт, який не потребує додаткового приготування, але його
краще розігріти. У вакуумну упаковку не додаються консерванти. Близько 50% кукурудзи
«Садкорн» має намір поставляти на свіжий ринок, іншу половину врожаю вакуумувати та
пропонувати на зовнішньому ринку. Продукцію під ТМ «Пан Садівник» компанія планує
експортувати до країн Балтії, Білорусі, Ізраїлю, Польщі та інших. У найближчих планах
також – будівництво міні-заводу. Керівник «Садкорну» Степан Садовник бачить
перспективи у виробництві інших вакуумованих продуктів і планує розширювати
асортимент. «Садкорн» вирощує солодку кукурудзу на площі близько 100 га. Протягом
усього сезону робить до 30 посівів. Сорти цукрової кукурудзи при краплинному зрошенні
відрізняються гарною врожайністю. «За вирощування використовується мінімум хімії,
кукурудза обробляється по листу тоді, коли препарати вже не можуть проникнути
безпосередньо в початок», – розповів Степан Садовник. Солодка кукурудза має різний
рівень цукру та буває суперсолодкою. «Садкорн» прцює з останньою. «З огляду на рівень
вмісту цукрів у кукурудзі вона не може довго лежати, підкреслив Степан Садовник. – З нею
потрібно обходитися, як із полуницею. Кукурудза – продукт, що швидко псується, і
спекотної пори року потребує холодильних камер».
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net

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

Компания “Рошен” может передумать
покупать землю в Борисполе
04.03.2019

ИМК выставил на продажу хлебозавод
в Черниговской области
13.03.2019

Компания «ИМК» выставила на продажу «Бобровицкий хлебозавод».
Факт продажи предприятия он-лайн изданию Latifundist.com подтвердил
источник в компании «Агропрогресс».
«Бобровицкий хлебозавод» продается за $315 тыс., оборудование оценивается в
$155 тыс. Данный комплекс расположен на территории 0,99 га, в г. Бобровица
Черниговской области. По данным аналитической системы YouControl, «Бобровицкий
хлебозавод» входит в структуру компании «Агропрогресс», конечным бенефициаром
которого является главный основатель-акционер «ИМК» Александр Петров. Согласно
финансовому отчету компании, в 2012 г. «ИМК» через дочернюю компанию Unigrain Holding
Limited и «Бурат-Агро», непосредственно принадлежащее Unigrain Holding Limited,
приобрела ряд аграрных компаний, в том числе «Бобровицкий хлебозавод». Предприятие
прекратило свою работу в декабре 2013 г.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Хлібний кошик в Україні
подорожчав на 25%
15.03.2019

За рік хлібний кошик в Україні подорожчав на 25%. Про це написав
гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж
Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.
Як передає agropolit.com, найдорожчий овочевий кошик – у Києві, коштує він 71 грн,
а найдешевший – в Миколаївській області та обходиться там у 58 грн. Олексій Дорошенко
зазначив, що в кошик увійшло по кілограму пшеничного хліба з борошна вищого і першого
ґатунків, а також кілограм житнього хліба і півкілограм батона. «Всі продукти
демонстрували зростання: пшеничний хліб з борошна першого ґатунку – на 30%, житній
хліб – на 29%, батон – на 23% і пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку – на 19%», –
зазначив експерт. ТОП-5 найдорожчих регіонів за вартістю хлібної корзини в січні: Київ – 95
грн, Київська область – 81 грн, Житомирська область – 75 грн, Закарпатська область – 73
грн і Волинська область – 71 грн. ТОП – 5 найдешевших регіонів: Одеська область – 63 грн,
Миколаївська область – 64 грн, Дніпропетровська, Луганська та Тернопільська області (по
65 грн). По кожному продукту найдорожчими і дешевими регіонами стали: Пшеничний хліб
з борошна вищого ґатунку (кг): найдорожчий регіон – Київ (36,1 грн), а найдешевший –
Миколаївська область (18,1 грн). Пшеничний хліб з борошна першого ґатунку (кг):
найдорожчий регіон – Київ (21,3 грн), а найдешевший – Одеська область (13,3 грн).
Читати повністю >>>
За матеріалами newformat.info




КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
В ЦІЛОМУ

Экспорт шоколада в январе 2019 составил 4,7 тыс тонн,
импорт - 2,6 тыс тонн
04.03.2019

Экспорт шоколада в январе 2019 года составил 4702 тонны на 13
259 тыс. USD. Об этом говорится в информации Государственной
фискальной службы, передает agroperspectiva.com
Импорт шоколада в январе 2019 года составил 2634 тонны на 11186 тыс. USD. Как
сообщала «Агро Перспектива», в 2018 году экспорт шоколада составил 63 380 тонн на 171
386 тыс. USD. Импорт шоколада в 2018 году составил 27 867 тонн на 132 617 тыс. USD. В
2017 году экспорт шоколада составил 61 011 тонн на 151 982 тыс. USD, импорт - 20 365
тонн на 92 269 тыс. USD. В 2016 году экспорт шоколада составил 58 522 тонны на 134 273
тыс. USD, импорт - 15 973 тонн на 70 529 тыс. USD.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com

Бисквитному комплексу “Рошен” может оказаться выгоднее не
покупать землю под производственные мощности в Борисполе, но
выплачивать городу арендную плату. Об сообщил Глава Бориспольского
горсовета Анатолия Федорчука.
“"Рошен" может не купить землю, ведь платить аренду все же выгоднее. А так сразу
придется заплатить ни много ни мало - около 50-60 миллионов за 18 гектаров. Эту сумму
можно платить более 20 лет за аренду. К тому же, вопрос в городском совете часто заходил
в политическую плоскость и привязывался к личности президента. Но я смотрю на
ситуацию с экономической точки зрения, мне совершенно безразлично, кто стоит за этим
предприятием. Сегодня есть этот человек, завтра его не будет, а предприятие останется”, рассказал Анатолий Федорчук. Также градоначальник Борисполя отметил, что горсовет
принял предыдущие решения о предоставлении разрешения на проведение экспертной
денежной оценки. Но о дальнейших намерениях компании пока неизвестно. “Я не знаю,
захотят ли они покупать землю или нет. Но я однозначно за то, чтобы земля покупалась
всеми субъектами хозяйствования, это очень выгодно для города. Фактически, таким
образом они платят дважды: когда покупают землю и когда после этого выплачивают
земельный налог”, - добавил он. Напомним, уже не первый год ООО “Бисквитный комплекс
“Рошен” склоняет горсовет Борисполя к продаже городской земли, находящейся у
кондитерской корпорации в субаренде. 20 ноября местные депутаты наконец уступили: 21
голосом “за” было принято решение, позволяющее предприятию провести экспертноденежную оценку земельных участков размером в 11 га. Если цена устроит местный совет,
принять решение о продаже могут уже в грядущем году.
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua



ВИРОБНИЦТВО ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ

Райффайзен Банк Аваль стягує $14,4 млн з виробника
пельменів і морозива "Геркулес"
11.03.2019

Господарський суд Донецької області 22 лютого видав наказ
про примусове виконання рішення цього ж суду від 24.01.2019 в
справі №908/2784/15. Про це повідомляє finbalance.com.ua
Мова йде про звернення стягнення на предмети іпотеки в рахунок погашення
заборгованості ПрАТ “Геркулес”, ПАТ “Донецький міський молочний завод №2”, ПП
«Украинский продукт» перед Райффайзен Банком Аваль на суму 14,37 млн дол (за
генеральним кредитним договором №012/01-03-3/1434 від 21.11.2013 та укладеними в
його рамках кредитними договорами №012/01-03-3/00120, №012/01-03-3/1436, №012/0103-3/1437, №012/01-03-3/00121). Згідно з судовими матеріалами, предметами іпотеки в
цьому випадку є в т.ч. будівля загальною площею 10,2 тис кв м за адресою м. Донецьк, вул.
Клінічна, 8 та будівлі загальною площею 3827 кв м за адресою: Донецька область, місто
Горлівка, вул. Вуглегірське шосе, 309А. Встановлений судом спосіб реалізації предметів
іпотеки - шляхом продажу на прилюдних торгах в межах процедури виконавчого
провадження з початковою ціною реалізації відповідно 16,4 млн грн та 2,36 млн грн. Крім
того, Госпсуд Донецької області в межах вказаної справи видав ще два накази про
звернення стягнення на заставне майно (товари, сировину, обладнання) та продаж його на
прилюдних торгах в межах процедури виконавчого провадження з початковою ціною
реалізації 40 млн грн та 4 млн грн. У держреєстрі кінцевими бенефіціарами ПрАТ “Геркулес”
(зареєстроване в Краматорську) значиться Віктор Гашпар; ПАТ “Донецький міський
молочний завод №2” - Юрій Рубан, Геннадій Узбек, Віктор Гашпар; ПП “Украинский
продукт” - Ігор Андрєєв. Власне, з бізнесменом Ігорем Андрєєвим і пов’язували “Геркулес” одного з найбільших в Україні виробників морозива та напівфабрикатів.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua


ЧАЙ. КАВА. КАКАО. ЦИКОРІЙ

З’явився рейтинг ТОП-експортерів українських
кондитерських виробів

Импорт кофе в январе 2019 года
составил 3,35 тыс тонн

08.03.2019

Беззаперечним лідером з експорту кондитерських виробів очікувано
стало ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», експортувавши понад 46%
вітчизняної продукції. Про це повідомляє аналітичний відділ UFEB.
Друге місце в рейтингу з часткою понад 24% зайняв ТОВ «Розподільчий центр
«Плюс». Закриває трійку лідерів ПрАТ «Монделіс Україна» з часткою у 6,2%. Відзначається,
що за весь 2018 рік українські виробники експортували 85,1 тис. тонн кондитерських
виробів. Відзначимо, згідно з даними Державної митної служби, листопад 2018 року
відзначається як місяць з рекордно високим показником імпорту шоколадних виробів – 3,6
тис. т. Тоді, як середній обсяг імпорту шоколадних виробів у 2018 році становив 2,2 тис. т,
тобто зростання складає 164%. Загальний імпорт кондитерських виробів у листопаді склав
2,9 тис. т. Середній обсяг імпорту у 2018 році склав 1,2 тис. т, тобто відзначається зростання
у імпорті за листопад у 242%.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com


І ЗОКРЕМА

Компания "Конти" Колесникова сократила
убыток на треть
01.03.2019

ПАО "Производственное объединение "Конти" (Донецкая обл.)в
2018 году получило чистый убыток в размере 62,7 млн грн, что на 32%
меньше, чем годом ранее (92,4 млн грн).
Согласно сообщению о проведении собрания акционеров 19 апреля 2019 г., активы
компании за год составили 2,45 млрд грн (+1%). Нераспределенная прибыль "Конти" в
прошлом году снизилась на 12% – до 424,9 млн грн, долгосрочные обязательства - на 19%,
– до 188 млн грн, тогда как текущие обязательства возросли на 9% - до 1,47 млрд грн.
Суммарная дебиторская задолженность ПАО за год увеличилась на 11% – до 531 млн грн.
Напомним, в 2018 г. сообщалось, что собственник ПАО "Производственное объединение
"Конти" (Донецкая обл.) Борис Колесников намерен построить шоколадную фабрику в
центре Украины. "Мы задумываемся над расширением линейки и "АПК-Инвест" и "Конти".
Мы хотим со временем построить для "Конти" крупную шоколадную фабрику в центре
Украины и еще несколько производств "АПК-Инвест", некоторые из которых уникальны
для нашей страны. Пока говорить не буду. Как построим, приглашаем на открытие", —
сообщил собственник компаний в интервью Радио НВ.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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04.03.2019

Импорт кофе, кофейной скорлупы, заменителей кофе в январе 2019
года составил 3350 тонн на 9720 тыс. USD. Об этом говорится в информации
Государственной фискальной службы.
Экспорт кофе, кофейной скорлупы, заменителей кофе в январе года составил 16
тонн на 118 тыс. USD. Как сообщала «Агро Перспектива», в 2018 году импорт кофе,
кофейной скорлупы, заменителей кофе составил 39 794 тонны на 128 387 тыс. USD. В 2017
году импорт кофе, кофейной скорлупы, заменителей кофе составил 30 951 тонну на 106 630
тыс. USD, экспорт - 166 тонн на 1073 тыс. USD.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
Украинские потребители чаще всего приобретают
черный и зеленый чай
06.03.2019

По оценкам экспертов, ежегодно в стране продается около 20-ти тонн
чая, а среднестатистический украинец потребляет примерно 0,5-0,06 кг чая.
Об этом сообщает mresearcher.com
Правда, что на практике не каждый житель нашей страны является почитателем
этого напитка. Результаты нашего исследования показывают, что в настоящее время чай
употребляет примерно 81% жителей Украины. При этом среди женщин удельный вес
потребителей чая несколько выше, чем среди мужчин (85% против 77%). В региональном
плане наиболее высокий удельный вес потребителей данного напитка наблюдается на
Востоке и Юге страны (83-87% населения), а наиболее низкий — на Западе и в Центре (по
79%). Среди сортов чая, присутствующих на украинском рынке этого продукта,
отечественные потребители чаще всего приобретают черный (72%) и зеленый (36%) чай.
Заметно меньшим спросом у них пользуются ароматизированные и содержащие добавки
сорта, созданные на основе черного (16%) и зеленого (9%) чая, а также травяной (13%) и
красный (7%) чай. Следует также отметить, что большинство отечественных потребителей
чая (65% их численности) при покупках ориентируется на какой-то один определенный
сорт чая (чаще всего, на черный). Есть, однако, немало и тех, кто обычно покупает более
одного сорта данного продукта. Так, в ходе опроса среднестатистический респондент
упоминал примерно 1,6 предпочитаемых им сортов чая. В настоящее время все виды чая,
присутствующие на рынке Украины, можно условно разделить на две большие группы:
листовой чай, требующий заварки перед употреблением, и чай в пакетиках, которые для
приготовления напитка достаточно опустить в чашку с горячей водой. …
Читать полностью >>>
По материалам mresearcher.com

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

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



СНЕКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Прокуратурою з незаконної оренди до держвласності повернуто
«Кременчуцький лікеро-горілчаний завод»
12.03.2019

Сімейна компанія депутата Рибалки має
податкові борги перед державою
06.03.2019

ТОВ "Снек Експорт" має податкові борги перед державою. Про це
свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає служба новин
інформаційного агентства УНН.
Сума боргу не уточнюється. Однак зазначається, що інформація про податкову
заборгованість компанії є актуальною станом на 5 березня 2019 р. Крім цього зазначається,
що за останні три роки ТОВ “Снек Експорт” фігурувало у 125 кримінальних судових справах.
Всього у компанії 138 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система
YouControl. Додамо, що статутний капітал ТОВ “Снек Експорт” становить 23,7 тис. грн.
Керівником компанії є Сергій Білий. ТОВ "Снек Експорт" належить батьку народного
депутата від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. Крім того, “Снек експорт” фігурує у
кримінальному провадженні СБУ за підозрою у фінансуванні тероризму. Слідчі встановили
факт постачання снеків сімейного бізнесу Рибалок на окуповані території так званої “ЛНР”.
Одному з том-менеджерів підприємства суд вже виніс обвинувальний вирок.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua



У 2001 р. Регіональним відділенням ФДМ України по Полтавській обл.
надано в оренду товариству майновий комплекс ДП «Кременчуцький
лікеро-горілчаний завод» вартістю понад 5 млн грн.
Строк дії договору оренди закінчився ще у 2016 році, проте орендарем не повернуто
майно орендодавцю. Окрім цього, товариство протягом тривалого часу не сплачувало орендну плату, внаслідок чого виникла заборгованість у сумі понад 270 тис грн, у тому числі з
урахуванням пені. Зважаючи на виявлені порушення прокуратура Полтавської області
звернулась до суду з позовними вимогами зобов’язати товариство сплатити до державного
бюджету України виниклу заборгованість з орендної плати, а також повернути державі
цілісний майновий комплекс «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод» вартістю понад 5
млн. грн. Позовні вимоги прокуратури задоволено у повному обсязі. У березні 2019 р.
вказане рішення суду фактично виконано, майновий комплекс, який розташований на
земельній ділянці понад 2 га в межах м. Кременчука, повернуто у державну власність.
Читати повністю >>>
За матеріалами cripo.com.ua


РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

НАПОЇ
РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Одесский завод шампанских вин
отдают под застройку
14.03.2019

Єдиний виробник горіхового молока в Україні
призупинив його виготовлення
06.03.2019

Єдиний виробник горіхового молока в Україні - кооператив «Горіх
Причорномор’я» - на деякий час припинив виробництво цього продукту. Про
це повідомив голова кооперативу Павло Тулба.
Як розповів Павло Тулба, продукт має дуже короткий термін реалізації, тому
рітейлери за нього не беруться. А в замороженому вигляді не готові купувати самі
споживачі. «Якщо ми хочемо заявити про супер-корисний продукт, то в ідеалі його варто
було б виготовляти без термообробки. Але по факту всі мережі та всі наші потенційні
дистриб’ютори не дуже хочуть продавати продукт, котрий має короткий термін реалізації.
Те молоко, яке ми виробляємо, має термін зберігання максимум дві доби в холодильнику», розповів Павло Тулба. Зараз кооператив вивчає можливості стабілізації цього продукту, аби
зберегти його корисні властивості. Горіхове молоко виготовляють, коли горіх тількитільки дозрів, і з нього ще можна руками зняти шкірку. За технологією він замочується у
воді, очищується. Такі плоди зберігають смак молодого горіха. А молоко має білий колір.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua





ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИРОБНИЦТВО СИДРУ

12.03.2019

Юрій Лучечко: Суд встановив що штрафні санкції
“Укрспирту” були завищені у 200 раз!
14.03.2019

Реформа управління державним підприємством «УКРСПИРТ» вивела
на інший рівень роботу всіх підрозділів, в тому числі і юристів. Це не перша
перемога, повідомляє прес-служба ДП.
Т.в.о. директора ДП «Укрспирт» Юрій Лучечко зазначив, що за 2017 - 2019 роки
зусиллями Управління юридичного супроводження ДП «Укрспирт» доведено в судах те, що
Державна фіскальна служба помилково нарахувала підприємству у 200 раз більше
штрафних санкцій за нібито порушення законодавства. Колегія суддів зробила висновок,
що рішення про застосування штрафних санкцій від 31 березня 2015 року №000349 в
частині штрафу у розмірі 24 022 418,2 грн. підлягає скасуванню, оскільки таке є
протиправним, та позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню. Таким чином,
розмір штрафної санкції, відповідно до ст.17 Закону №481/95-ВР повинен становити 140
618,98 грн. (70 309,49 *200%). Суди апеляційної та касаційної інстанцій скасовували
неправомірно нараховані санкції до державного підприємства: справа № 826/8101/15 , (суд
скасував застосування санкцій розмірі 24 022 418,2 грн. ) , справа № 826/13652/14 ( суд
скасував рішення про застосування фінансових санкцій до підприємства на більш ніж 19
866 257,76 грн. ), справа № 826/10273/14 ( суд скасування рішення про застосування
фінансових санкцій на загальну суму 65125885,82 грн, частково задоволено вимоги ДП
«Укрспирт», рішення судів попередніх інстанцій ), справа №826/12900/15 (суд скасував
несправедливо винесені рішення про застосування фінансових санкцій на загальну суму у
розмірі 173662492,50 грн.). Отже маючи ряд позитивних рішень Управління юридичного
супроводження ДП «Укрспирт» має сподівання на подальше зменшення масиву штрафних
санкцій, що були нараховані ДП «Укрспирт», та робить все можливе для недопущення
стягнення їх і як наслідок доведення підприємства до банкрутства. …
Читайте також: ДП «Укрспирт» оголошує
конкурс інвестиційних пропозицій >>>

За матеріалами ДП «Укрспирт»




Опілля сплатило до бюджету
106 млн грн

ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
РИНОК СПИРТУ

Читати повністю >>>

Земельная комиссия Одесского горсовета согласовала передачу в
аренду на 15 лет 42 соток земли на территории Одесского завода
шампанских вин фирме ООО "Вермей".
Главным пунктом в уставе ООО указало "строительство жилых и нежилых зданий".
Учредителем фирмы, согласно открытым реестрам данных, значится другое предприятие "Руником инвест", а конечным бенефециарным владельцем - Сергей Чайчук. Именно эта
фирма и учредитель являются застройщиками жилмассива под Одессой "Радужный", на
который часто пеняет мэрия как на источник многих проблем. Завод шампанских вин
прекратил производство в 2018 г. Осенью 2018-го у него формально сменился собственник
- вместо компании "Винфорт" им стала компания "Трансфорт". Обе компании "родственны"
между собой и имеют в числе учредителей и собственников бывшего депутата Одесского
областного совета Виктора Волкова и бывшего вице-мэра Одессы Сергея Черненко.
Читать полностью >>>
По материалам uc.od.ua

За підсумками 2018 р. ТОВ «Опілля» сплатило до зведеного бюджету
106 млн грн. Про це повідомив Директор з маркетингу «Опілля» Володимир
Гомівка, коментуючи фінансові підсумки підприємства.
«П’ять місяців тому ми сподівалися на те, що у 2018р. ми зможемо суттєво наростити
виробництво, а відтак, збільшити відрахування до бюджету. Цього року ми сплатили на
21% більше ніж у минулому періоді. Така позитивна динаміка із сплати податків до
бюджету є позитивною для місцевої економіки. Адже податки - це кров економіки. Це
кошти, які спрямовуються на фінансування розвитку регіону, медицини, освіти, соціальної
сфери», – сказав Володимир Гомівка. Представник пивоварів зауважив, що сумлінна сплата
податків - це одна з ознак чесного і відкритого підприємництва. Нагадаємо, вже кілька
років поспіль «Опілля» належить до найбільших платників податків у області,
відраховуючи щорічно близько 100 млн грн податків. …
Читати повністю >>>
За матеріалами 7days-ua.com
Компания "Оболонь" показала 177 миллионов убытка
после прибыли годом ранее
12.03.2019

ЧАО "Оболонь", один из крупнейших в Украине производителей пива
и безалкогольных напитков, в 2018 г. получило 176,9 млн грн чистого
убытка против 288,8 млн грн чистой прибыли годом ранее.
Согласно сообщению компании о проведении очередного собрания акционеров 18
апреля, ее активы за прошлый год сократились на 9% – до 5,2 млрд грн. Нераспределенная
прибыль к концу 2018г. составляла 370,4 млн грн (-3%), долгосрочные обязательства – 1,26
млрд грн (-39%), текущие – 2 млрд грн (+16,6%). Суммарная дебиторская задолженность
компании сократилась в 1,7 раза – до 732,4 млн грн. Компания на собрании акционеров
также планирует получить разрешение на продажу в течение года корпоративных прав на
сумму 3 млрд грн, в том числе ценных бумаг, долей в уставном капитале предприятий с
корпоративными правами ЧАО "Оболонь", дочерних предприятий ЧАО "Оболонь", их
активов и активов структурных подразделений общества. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua


ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

Компанія «Баядера Груп» очолила рейтинг найбільших
виробників горілки в Україні
11.03.2019

За даними Держстату, за 2018 рік було вироблено близько 12,8 млн
дал горілки, що на 7% менше, ніж у 2017 році — 13,6 млн дал. Про це
пише видання delo.ua, передає портал agravery.com
Лідерами з виробництва горілки в Україні стали: «Баядера Груп» з часткою 33%;
Global Spirits - 26,5%; Nemiroff - 20,5%. Зазначається, що виробництво горілки в Україні
щорічно знижується на 15-20% і така динаміка спостерігається вже 5 років. Також варто
відмітити, що державний монополіст з виробництва спирту «Укрспирт» в минулому році
виробив на 3,96% спирту менше (7,308 млн дал), ніж в 2017 р. (7,609 млн дал). Виходячи з
даних Державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і ягідного, етилового
ректифікованого плодового спирту та алкогольних напоїв, всього компанії-виробники до
Державного бюджету України за минулий рік сплатили $230 млн підакцизного податку.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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Винниковская табачная фабрика попала в топ-30
налогоплательщиков Украины
06.03.2019

Винниковская табачная фабрика укрепила свое присутствие на
рынке производителей табачных изделий и вошла в рейтинг крупнейших
налогоплательщиков Украины.
Как свидетельствуют данные рейтинга "Топ-200 крупнейших компаний Украины",
который опубликован на сайте rating.zone, по итогам 2018 года Винниковская табачная
фабрика вошла в топ-30 крупнейших налогоплательщиков Украины. По сумме уплаченных
налогов ВТФ заняла 27 место из 200. В 2017 году фабрика заплатила в госбюджет 1,6 млрд
грн. В апреле 2018 сумма налогов составила 240 млн грн, в мае - 370 млн грн. Предприятие
неоднократно награждалось отличиями добросовестного налогоплательщика. Заметим,
что по итогам 9 месяцев 2018 года Винниковская табачная фабрика возглавила топ-30
крупнейших налогоплательщиков в госбюджет на территории Львовской области.
Напомним, что в 1993 году на базе Львовской табачной фабрики было создано совместное
американо-украинское предприятие ЗАО "Р. Дж. Рейнольдс Тобакко-Львов". …
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua

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

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

 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Інтерв’ю Тетяни Ізовіт на телеканалі “Київ” про проблеми
та перспективи розвитку легкої промисловості

Компания "Фармак" столкнулся с невозможностью провести
исследования нового препарата
11.03.2019

ПАО "Фармак" столкнулся с невозможностью провести исследования
нового
препарата
из-за
особенностей
украинского
патентного
законодательства, рассказал директор по правовому обеспечению "Фармак"
Дмитрий Таранчук.
"Мы сталкиваемся с тем, что по действующему закону, добросовестному разработчику практически невозможно ввезти образцы субстанции, так как такая субстанция находится под патентом в Украине. В практике нашей компании есть кейс, в котором из-за запрета
компании-оригинатора – собственника патента в Украине, "Фармак" не может ввезти на
территорию Украины и использовать для научных разработок несколько килограммов
образцов субстанции, которая даже не зарегистрирована в Украине. Тем самым, "Фармак"
не может провести весь комплекс научных исследований и спланировать дальнейшую
фармразработку, чтобы вывести на рынок генерический препарат после окончания
действия патента", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Д Таранчук
отметил, что данная ситуация создает предпосылки для "появления искусственной
монополии на рынке такого товара в Украине". "Целью любой генерической компании
является выход на рынок сразу после окончания патента, и желательно первой, чтобы
максимально быстро представить рынку именно свой препарат. Но в реалиях нашего
законодательства, и мы уже столкнулись с этим на практике, трудности есть даже с тем,
чтобы ввести образцы субстанции для исследований, потому что формально
правообладатель считает, что это нарушение его прав и запрещает такой ввоз и
использование образцов в Украине. Поэтому, у нас нет возможности своевременно
провести исследования и сделать фармацевтическую разработку", - пояснил Д. Таранчук. ...
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ЧАО "Дарница" в 2018 году увеличила чистую прибыль
на 31%, до 449 млн гривен
12.03.2019

Частное акционерное общество (ЧАО) "Фармацевтическая фирма
"Дарница" (Киев) по итогам 2018 г. получило чистую прибыль 449,134 млн
гривен, что на 31,3% больше, чем за 2017 год.
"Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам
деятельности за 2018 г: чистую прибыль в сумме 449,13 млн грн оставить в распоряжении
общества, направив на развитие и финансирование деятельности общества. Дивиденды не
выплачивать", – отмечается в проекте решения собрания акционеров компании, которое
запланировано на 3 апреля. Согласно отчетности компании, нераспределенная прибыль
"Дарницы" на начало 2019 года составила 1,56 млрд гривен. Активы "Дарницы" за 2018 год
выросли на 30,9%, до 4,03 млрд гривен; суммарная дебиторская задолженность – на 49,8%,
до 1,2 млрд гривен; долгосрочные обязательства – в 2,8 раза, до 879,7 млн гривен. Текущие
обязательства сократились на 20,3%, до 264,73 млн гривен. В начале 2019 года в
распоряжении компании находилось 212,43 млн гривен свободных денежных средств:
почти вдвое больше, чем годом ранее. Чистый доход от реализации продукции в 2018 году
вырос на 18,7%, до 3,002 млрд гривен. В минувшем году "Дарница" выплатила 104,573 млн
гривен налога на прибыль, что на 29,3% больше, чем годом ранее. Расходы на оплату труда
увеличились на 35% и превысили 318 млн гривен. ЧАО "Фармацевтическая фирма
"Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства
лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250
наименований готовых лекарственных средств. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Відбулися перші успішні аукціони ДП
“Медичні закупівлі України”
15.03.2019

Відбулися перші аукціони по закупівлях, оголошених державним
підприємством “Медичні закупівлі України” за кошти Глобального фонду.
Про це повідомляє МОЗ України.
Більшість аукціонів були успішними: ціни закупівель виявилися значно нижчими за
аналогічні в системі ProZorro за 2018 рік. Наприклад, за результатами аукціону на
закупівлю Ганцикловіру ціна знизилася до 500 грн за флакон 500 мг, що на 34% дешевше за
мінімальну в ProZorro за 2018 рік - 757,56 грн: (http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-0226-001042-c). У ході аукціону на Валацикловір отримано ціну нижчу на 23% (6,2 грн проти
8,07 грн за 500 мг): (http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-15-000704-c). А ціни на
Флуконазол виявилися вдвічі нижчими за минулорічні в ProZorro - 1,3 грн проти 2,6 грн за
100 мг: (http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-16-001171-c). Такі низьці ціни стали
можливими в тому числі й завдяки агрегації потреби. В майбутньому, завдяки діяльності
ЦЗО та формування рамкових угод заклади охорони здоров'я зможуть отримувати
аналогічні ціни. “Запуск закупівель через міжнародні організації дозволив нам в прямому
сенсі слова врятувати тисячі пацієнтів в Україні. Адже до того постачання життєво
важливих препаратів було під загрозою через недбалість і корупцію. Сьогодні спираючись
на підтримку наших міжнародних партнерів ми будуємо свою власну компетенцію і
спроможність. ДП “Медичні закупівлі України” робить перші впевнені кроки, і успішне
завершення аукціонів є яскравим підтвердженням тому”, - зазначила Ольга Стефанишина,
заступник міністра охорони здоров'я. Підвищення ефективності закупівель - це завдання
№1 для МЗУ, підкреслив в.о. Генерального директора ДП “Медичні закупівлі України”
Віктор Нестуля. “Проведення відкритих тендерів - один з перших кроків в цьому напрямку.
Надалі нас чекають ще питання логістики, формування е-каталогів, перші рамкові угоди,
підвищення професійного рівня закупівель - як на центральному рівні, так і на
національному. Але перший камінь в основу вже закладено. Слід зазначити, що завдяки
відкритості та проактивній роботі з ринком на закупівлі підприємства вийшли
безпосередньо виробники лікарських засобів, в тому числі міжнародні, які активно
торгувалися та знижували ціни”, - сказав Віктор Нестуля. Заступник генерального
директора із закупівель ДП МЗУ Надія Бігун додала, що в 2018 році середній рівень
успішності тендерів в електронній системі закупівель ProZorro складає близько 56,5% (від
загальної суми очікуваної вартості). “Ми на перших своїх закупівлях отримали 80,7%
успішних тендерів (від загальної суми). Це дуже гарний початок, - каже вона. - Ми
закликаємо всіх профільних постачальників: сміливо подавайтесь і беріть участь в торгах.
У нас все прозоро та відкрито”, - говорить Надія Бігун. Довідково: Державне підприємство
“Медичні закупівлі України” засноване на державній власності та належить до сфери
управління Міністерства охорони здоров'я України. Підприємство утворене з метою
організації і проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів,
допоміжних засобів, інших товарів медичного призначення (медичних товарів), послуг та
закупівель за рамковими угодами медичних товарів і послуг в інтересах замовників
відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами МОЗ України
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Президент-голова правління Асоціації “Укрлегпром” Тетяна Ізовіт та
телеканалі “Київ” розповіла про проблеми та перспективи розвитку легкої
промисловості.
Тетяна Ізовіт поділилась порадами для споживачів щодо вибору домашнього одягу і
текстилю у прямому ефірі інформаційно-розважальної програми «Ранок у мегаполісі»,
присвяченої темі “Якість домашнього одягу”. Відзначимо, Асоціація Укрлегпром створена у
2000 році та об’єднує на добровільних засадах 212 (станом на початок 2019 р.) провідних
підприємств легкої промисловості України, серед яких кращі та потужні підприємства
кожної підгалузі. Підприємства – учасники Асоціації виробляють більше 60 відсотків
загального обсягу виробництва товарів легкої промисловості України. Асоціація протягом
19 років здійснює представницьку діяльність в інтересах вітчизняних виробників легкої
промисловості в органах державної влади з метою сприяння їх розвитку.
Читати повністю (відео) >>>
За матеріалами Асоціації “Укрлегпром”
 СИРОВИНА

Україна дозволила ввозити необроблену
вовну з Сербії
05.03.2019

Погоджено ветеринарний сертифікат для імпорту необробленої
вовни в Україну з Республіки Сербія. Про це повідомили у
Держпродспоживслужбі, передає портал agropolit.com
«Держпродспоживслужба та компетентний орган імпорту необробленої вовни в
Україну з Республіки Сербія погодили для імпорту необробленої вовни в Україну з
Республіки Сербія» - сказано у повідомлені. Відзначимо, на одному з найстаріших
підприємств з переробки вовни «Харків-Вовна» розповіли, що попит на вовну в Україні є, а
фермери можуть на ній заробляти, якщо будуть дотримуватись певних вимог. Найвищу
ціну покупці дають за мериносову вовну, купують її переважно у господарствах із
Херсонської області, які дуже ретельно підходять до питань селекції і ведення так званих
чистопородних ліній. «Щоб отримати якісну вовну, треба слідкувати за чистотою порід.
М’ясні породи овець - це, переважно, грубововнові або напівгрубововнові, на такій шерсті
багато не заробиш. Нормальний прибуток можна отримати лише з тонкорунних. Щоб в
овечки була гарна вовна, її треба дбайливо вирощувати 2-3 роки», - радить старший
менеджер підприємства «Харків-Вовна» Рушан Давидов. За його словами, вівчарям потрібно
навчитися розбиратися у вовні, адже на підприємство часто привозять білу вовну і
думають, якщо вона біла - значить дорога і якісна. А насправді в тій вовні може бути
справжня «мішанка» із різних сортів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
 ТКАНИНИ І НИТКИ

Украинский рынок тканей: прогноз
развития в 2019 г.
04.03.2019

За 10 месяцев 2018 года лидерами по импорту тканей украинского
производства и товаров легкой промышленности стали Италия, Венгрия и
Польша. Об этом сообщает marketing.rbc.ua
Такие данные на своей странице в Facebook опубликовала вице-премьер-министр по
вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна КлимпушЦинцадзе. «В Италию Украина импортировала 1 млн кв.м тканей на общую сумму €2,4 млн.
На втором и третьем местах оказались Венгрия и Польша — на €722 тыс. и €596 тыс.
соответственно», — написала она. По данным Государственной службы статистики, меньше
всего ткани украинского производства купила Испания — всего на €1 тыс. В украинской
ассоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» сообщили, что больше
всего Украина экспортирует в страны Евросоюза трикотажную одежду, текстиль и обувь.
При этом за последние годы экспорт только растет. Если в 2013 году поставки продукции
легкой промышленности в Евросоюз составляли 71% от общего объема, то в 2016-м этот
показатель увеличился до 84,4%. По словам главы «Укрлегпрома» Татьяны Изовит, в
Украине работает более 1800 швейных предприятий, 1127 из которых —
микропредприятия. «Партнеры из ЕС покупают продукцию украинских швейных
предприятий уже более 20 лет и очень ценят ее высокое качество», — уточнила она.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам marketing.rbc.ua
Компания "ТК-Фурнитура" планирует выпустить
150-200 тонн ниток
10.03.2019

Выпускающее швейные нити предприятие "Барва" компании "ТКФурнитура" в 2019 г. планирует выпустить 150-200 тонн ниток, что в тричетыре раза превысит аналогичный показатель 2018 года (50 тыс. тонн).
Начавшая работу в конце 2017 г. фабрика "Барва" в текущем году планирует занять
до 10% рынка швейных нитей Украины, являясь единственным в стране производителем
(остальная продукция импортируется из Китая, Турции, Германии и России). "Продукция
ТМ "Барва" используется спросом по всей Украине, в том числе, для выполнения крупных
государственных заказов (пошив военной формы для ВСУ), для фэшн-коллекций
иностранных торговых марок", - уточняют в пресс-службе. Нитки ТМ "Барва", в частности,
выбраны для изготовления новой коллекции одежды ООО "Днипро АБ" для иностранного
заказчика. Фабрика разработала для "Днипро АБ" пять новых красителей для нитей в
штапеле. По словам управляющего партнера "ТК-Фурнитура" Валерия Рыбаса, в ассортименте фабрики уже имеется более 380 цветов, постоянно появляются новые позиции.
Также выполняются спецзаказы, когда разрабатывается новая рецептура красителей под
конкретные нужды. Сырье для нитей (пряжа) закупается в Корее, которая затем проходит
стадии окрашивания, высушивания, намотки на бобины и пропитку силиконом. ТМ "Барва"
производит различные виды волокон, армированных, текстурированных, мультифиламентных нитей. В частности, в начале производства были созданы аналоги популярных
зарубежных нитей - российских армированных 45 ЛЛ и китайских штапельных 40/2. Как
сообщалось, идея создания собственного производства нитей возникла у "ТК-Фурнитура",
которая является крупным игроком на украинском рынке нитей и фурнитуры. Проработав
в течение 18 лет с различной импортированной продукцией, не полностью
удовлетворявшей по цене и качеству, компания решила инвестировать в собственную
торговую марку. Кабинет министров Украины в конце 2018 года одобрил проект закона о
снижении до 0% с 4% размера льготной ставки ввозной пошлины на пряжу из
синтетических штапельных волокон, используемую для производства швейных ниток.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

 ОДЯГ & ВЗУТТЯ

Анализ рынка одежды медицинского и специализированного назначения в Украине



БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ

06.03.2019

Одежда может многое рассказать о человеке, особенно если это
одежда специализированного назначения. Во всяком случае, профессию мы
примерно угадаем.
Медика узнаем по халату или комбинезону, шапочке, нарукавникам и бахилам. Для
рабочих специальностей характерна своя промышленная форма одежды. На спецодежду
всегда есть спрос на рынке, поскольку она не столько отличает, сколько защищает
профессионалов. Развитие ее производства позволит обеспечить не только внутренние
потребности Украины, но и, за счет хорошего соотношения цены и качества, завоевывать
внешние рынки. Пока это удается только отечественным производителям медицинской
одежды. В этом секторе рынка украинская продукция занимает более 90%. Промышленная
одежда, наоборот, почти вся импортируется. Конечно, нашим производителям довольно
трудно конкурировать по цене с китайскими коллегами, но пример рынка медодежды
свидетельствует о том, что это вполне возможно. Комбинезоны, шапочки и халаты из
полипропилена и спанбонда, бахилы и нарукавники из полиэтилена, сделанные в Украине,
закупаются государственными и частными медицинскими и около медицинскими
учреждениями. Ведущими предприятиями на рынке медодежды являются компании
«Фапомед», «Технокомплекс», «Тетафарм». Их продукцию знают и за пределами нашей
страны. Экспорт в основном ведется в европейские станы. Бахилы поставляются в Эстонию
и Молдову, шапочки – в Молдову, Португалию и Латвию, нарукавники – в Россию и
Францию, комбинезоны – в Чехию и Францию. Импорт, присутствующий на рынке
спецодежды, особенно промышленной, в основном из Китая. Производители этой страны
имеют преимущество за счет низкой стоимости сырья и производства. Емкость рынка
спецодежды в Украине будет зависеть от динамики развития отраслей-потребителей. В
случае успешного импортозамещения в сегменте промышленной одежды, улучшится
экспортно-импортный баланс нашей страны по данной группе товаров.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам pro-consulting.ua
Фабрика на Прикарпатті шиє одяг для
європейських брендів

Под Северодонецком будет запущен новый
асфальтобетонный завод
05.03.2019

Недалеко от города Северодонецк (Луганская область) завершено
строительство асфальтобетонного завода. Об этом сообщает телеканал "UA:
Донбасс", передает tribun.com.ua
Строительство завода началось 8 февраля, открытие запланировано на середину
марта. На начальном этапе штат предприятия составит 15 человек, после выхода на полную
мощность - до 40. Киевская компания "Український шлях" инвестировала в проект более €2
млн. Сейчас специалисты итальянской компании "Marini" настраивают оборудование и
програмное обеспечение. По словам руководителя проекта Александра Семенченко, место
для завода было выбрано с учетом розы ветров, чтобы минимизировать влияние на
ближайшие населенные пункты. Также на предприятии установлена современная система
фильтров, которая сможет обеспечить минимальные выбросы в атмосферу, на уровне
европейских экологических стандартов. "Еще три месяца назад город и не мог мечтать о
таком предприятии, но благодаря инвестициям ООО "Український шлях" и слаженной
работе трудового коллектива в очень короткие сроки предприятие выросло на глазах. На
сегодняшний день в этот проект инвестировано порядка 2 млн евро, а в складской запас
сырья и материалов будет вложено столько же, так что в этом сезоне дороги нашего города
и области будут ремонтироваться высококачественным асфальтом, что позволит
Северодонецку приблизится к европейским стандартам", - отметил Семенченко.
Производство первого асфальта планируют начать в конце марта после проверки всех
систем. В первую очередь его будут использовать для ремонта дорог в Луганской области.
Читать полностью >>>
По материалам tribun.com.ua
Вадим Ермолаев приобрел робота для сборки сложных
деталей на заводе AXOR INDUSTRY
15.03.2019

13.03.2019

В Івано-Франківську на західний ринок вже роки працює швейна
фабрика
«Галичина»,
чия
продукція
здатна
задовольнити
найвибагливішого європейського модника.
Вже більше 20 років ПраТ «Галичина» шиє чоловічий та жіночий верхній одяг для ЄС
за давальницькою схемою. “Робота за давальницькою схемою передбачає, що тканину,
фурнітуру, лекала, розмірну сітку, технічні вимоги до швів та деталей нам надає бренд, для
якого працюємо. А ми виготовляємо сам виріб, починаючи від викрійки і закінчуючи
пакуванням готової моделі”, – розповідає Галина Ковбас, керівник ПраТ «Галичина». Лише
5% зшитого на фабриці одягу йде на внутрішній ринок, все інше – на експорт. Наприклад,
відомий елітний бельгійський бренд “Saint James” шиє верхній одяг на замовлення
виключно на “Галичині”. “Ми відправляємо продукцію у Бельгію, Францію, Німеччину,
Польщу, Нідерланди, Словаччину, Канаду та США. Примітно, що на товари для США ми
обов’язково нашиваємо бірку з написом made in Ukraine. А от одяг, який шиємо для ЄС має,
лише позначку з назвою бренду, тобто без будь-якої країни походження”, – додає Галина
Ковбас. Як розповіла пані Галина, з таким великим досвідом на європейському ринку їх вже
знають. Тому зараз не вони шукають партнерів партнерів, а навпаки. Крім того, потенційні
іноземні партнери приїжджають на фабрику і мають можливість самостійно побачити як та
працює. “З міжнародними замовниками працюємо через посередників. Як правило, це
представництва міжнародних компаній та брендів в Україні. Вони нас знаходять і
пропонують співпрацю. Потім повністю координують нашу роботу та ведуть комунікацію із
замовником. Але, в першу чергу, вони займаються документообігом: перекладом договорів,
їх підписанням та узгодженням. Також саме вони повністю забезпечують логістику”, –
пояснює Галина Ковбас. Кожна людина на підприємстві, звісно, офіційно працевлаштована.
Керівник наголошує, що за весь час роботи “Галичини”не було жодного випадку, щоб
працівнику заплатили хоча би частину зарплати “у конверті”: “Все офіційно та відкрито.”
Читати повністю >>>
За матеріалами westnews.info
 ПРОМИСЛОВИЙ ТЕКСТИЛЬ

На заводе по производству оконной и дверной фурнитуры AXOR
INDUSTRY расширяют автоматизированный цех. Об этом сообщает служба
новостей портала argumentua.com
К установке готовят новую машину, которая будет собирать ножницы запорнооткидного механизма для пластиковых окон. Подобное оборудование широко используется
на немецких заводах, но на территории Украины на сегодняшний день – единственное.
Робот сможет выполнять функцию целой линии сборки. При том, что готовый продукт
должен состоять из двух десятков деталей, робот сможет собирать двадцать таких изделий
за минуту. Это около 10-12 тысяч единиц в смену. Для обслуживания робота необходимо
как минимум три оператора, которые будут контролировать его работу. Робот также
сможет предотвращать попадание бракованной продукции к исправной: если детали не
соответствуют заданным параметрам, машина останавливается и оператор устраняет
проблему. Автоматизированный цех существует на заводе AXOR INDUSTRY с момента его
открытия в 2012 году. В цехе функционируют более десятка автоматизированных машин,
которые собирают весь комплект деталей для оконной фурнитуры. Автоматизированные
механизмы применяются также в лаборатории завода, где роботы проверяют качество
продукции. Справка: AXOR INDUSTRY – международная компания, в активе которой
собственный современный завод AXOR по производству оконно-дверной фурнитуры.
Вадим Ермолаев, совместно с группой международных инвесторов открыли завод AXOR в
2012 году, вложив в строительство на первоначальном этапе 25 000 000 евро. Предприятие
представляет собой производственный комплекс полного цикла и является одним из
крупнейших заводов на территории Восточной Европы в данной отрасли. Все процессы
автоматизированы, организованы с учетом требований к безопасности для окружающей
среды, отвечают международным стандартам EN, DIN и прошли сертификацию ведущего
отраслевого института IFT Rosenheim (Германия). На предприятии AXOR INDUSTRY
работают 550 человек. Производственная мощность завода – 8 млн. комплектов в год. ...
Читать полностью >>>
По материалам argumentua.com


ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

 ЖИТЛОВА

Каховське підприємство розпочало пошив авточохлів
для концерну Volkswagen
15.03.2019

Підприємство Skanditex у Каховці розпочав пошив авточохлів для
концерну Volkswagen. Так, вже перші сотні авточохлів пішли до замовника.
Про це повідомляє керівник ТОВ «Skanditex” Олександр Таранішин.
Моторні чохли у Каховці шиють на автівки моделі Golf A7. Також, на підприємстві
планують розпочати виробництво авточохлів і на дах цієї ж моделі. Тож, зовсім скоро тисячі
авточохлів з Каховки доставлятимуть на заводи Volkswagen у Німеччині. Нагадаємо, 13
грудня 2018 р. в рамках робочого візиту голова Херсонської обласної державної
Адміністрації Андрій Гордєєв, голова районної ради Тетяна Тертична та
голова
райдержадміністрації Валерій Салтиков відвідали
підприємство "Skanditex". Було
обговорено питання розвитку підприємства, взаємодії з державними органами. Зараз
підприємство, яке відкрилось два роки тому, здійснює пошив продукції для догляду за
дітьми (сумки-"кенгуру" для перенесення дітей та чохлів для дитячих шезлонгів провідних
брендів). В даний час іде підготовка до виробництва чохлів для автомобілів одного з
світових автогігантів, яке відкриється на початку наступного року!
Читати повністю >>>
За матеріалами tavriya.ks.ua
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Киевляне "сбегают" в пригород: сколько стоит
жилье в городах-спутниках
06.03.2019

Украинцы все активнее переезжают за город. Жилье в пригородах
имеет много преимуществ, среди которых самые важные – цена и экология.
Об этом сообщает портал kontrakty.ua
В издании "Сегодня" узнали, как тенденция к переезду влияет на стоимость жилища
и почем сейчас продают квадратные метры в городах-спутниках. Юлия Беглецова надавно
купила квартиру в пригороде Киева, на Софиеской Борщаговке. К покупке подтолкнула
приемлемая цена и удобное расположение жилого комплекса. "Маршрутки ездят каждые
пять минут, добираюсь очень быстро. Очень комфортно. Природа в нескольких метрах", –
рассказывает Юлия. Но есть минусы. За проезд каждый месяц приходится выкладывать
более полутора тысяч гривен. Деньги уходят на междугороднюю маршрутку и столичный
общественный транспорт. Кроме того, школы, детские сады и больницы в новом районе
еще не построили, а из-за большого количества жителей в утренний час пик можно попасть
в столицу только постояв в пробках. В другом пригороде Киева, поселке городского типа
Гостомель в 20 км от столицы, активно возводят жилье эконом- и бизнес-классов. Квартиру
здесь можно купить на 15-20% дешевле, чем в самой столице. Так, однокомнатная квартира
на начальной стадии строительства будет стоить 460 тысяч гривен, а после сдачи дома –
боле 500 тысяч. Площадь "однушек" в среднем составляет около 37 квадратных метров. На
рынке пригородной недвижимости предлагают и альтернативу многоэтажкам – таунхаусы.
Это дома на несколько квартир, каждая из которых имеет отдельных вход. 88 "квадратов" в
двухэтажном таунхаусе, который стоит на 1,2 сотке земли, продают за 52 тысяч долларов.
Это почти полтора миллиона гривен. Если пересчитать цену таунхауса по квадратуре, за
один метр просят 16 тысяч гривен. "Квадрат" квартиры в пригороде стоит 12-14 тысяч
гривен, а в самой столице – 16-17 тысяч гривен. При этом, по мнению риелторов столичные
застройщики более ответственные, ведь на них сосредоточено больше внимания. "Я бы
рекомендовал зайти на форумы, сайты, где можно посмотреть информацию о застройщике.
У него должна быть определенная репутация, а также лицензии на строительство", –
говорит риелтор Александр Гришко в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина". При
этом эксперты советуют не надеяться на удешевление жилья в пригородах, ведь стоимость
строительных работ и импортных материалов растет. …
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua

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

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

Проект Lipki Island бизнесмена Тигипко на Рыбальском полу острова
включает 36 домов на 15 тыс. жителей
13.03.2019

Компания City One Development, выступающая партнером группы
"ТАС" в проекте застройки Рыбальского полуострова, представила проект
Lipki Island в рамках выставки недвижимости MIPIM в Каннах (Франция).
Согласно данным официального сайта Lipki Island City Resort, проект включает 36
домов этажностью от 2 до 30 этажей на 6,2 тыс. квартир. Площадь участка составляет 40 га,
общая площадь комплекса – 927,7 тыс. кв. м. При этом площадь подземной части
(паркинги) комплекса составит 208,3 тыс. кв. м, надземной – 719,4 тыс. кв. м. Ожидаемое
количество жителей – 15,4 тыс. человек. Кроме того, проект включает бизнес-центр общей
площадью 58,2 тыс. кв. м (арендная – 43,5 тыс. кв. м), а также встроенные коммерческие
помещения на 44,4 тыс. кв. м. (арендная – 33,3 тыс. кв. м). Также в проекте предусмотрен
детский садик на 307 детей и школа на 1,11 тыс. учеников. Как сообщалось, в начале марта
пресс-служба группы "ТАС" сообщила, что девелоперская компания City One Development
(Киев) Валерия Кодецкого выступит партнером группы "ТАС" в проекте застройки
неиспользуемой в промышленных целях территории на Рыбальском полуострове. Как
сообщалось, бизнесмен Сергей Тигипко на днях в интервью журналу "Новое время"
сообщил о планах построить на территориях завода "Кузня на Рыбальском" в Киеве жилой
массив и большой торгово-офисный центр (ТОЦ). Корпоративные инвестфонды "Прайм
Эссетс Капитал" и "ВИК", акционерами которых являются соответственно президент
Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, 15 ноября сообщили о
подписании пакета документов о продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" с новым
владельцем – компанией Еwins Liмiтеd из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой
является Сергей Тигипко. Наивысшая цена одной акции, по которой Еwins Liмiтеd (Кипр)
приобретала акции ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" в течение 12 месяцев,
предшествующих дате приобретения контрольного пакета акций общества, включая дату
его приобретения, составляет $93,0026272. В частности, компания стала владельцем 3 225
723 простых именных акций общества, что составляет 94,034697% от уставного капитала
общества. Умножение наивысшей цены покупки одной акции на общее количество
приобретенных акций выводит на максимальную оценку покупки указанного пакета акций
в $300 млн. Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает
финансовый сектор (банковский и страховой сегменты) и аптечный, а также
промышленность, недвижимость, венчурные проекты. Основателем "ТАС" является Сергей
Тигипко. Как сообщалось, в конце 2017 года стало известно, что Валерий Кодецкий после
11 лет управления компанией UDP выходит из состава акционеров, в связи с
перепрофилированием бизнеса группы, и концентрируется на развитии собственного
девелоперского бренда City One Development. По договоренности сторон, вновь созданная
компания продолжила участвовать в совместных текущих девелоперских проектах с
компанией UDP в качестве девелопера и соинвестора. В частности, в портфель City One
Development по состоянию на февраль-2019 входят такие проекты как ЖК "Новопечерские
Липки", "Бульвар Фонтанов", "Святобор", др.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Золоті квадрати: cкільки забудовники
заробляють на квартирах
15.03.2019

Скільки коштує звести багатоповерхівку? За підрахунками урядовців близько 12 тисяч гривень за квадратний метр. Чи відповідає це дійсності і
якою є реальна націнка забудовника?
Мінрегіонбуд щоквартально розраховує показник середньої вартості
будівництва житла. За останніми даними, у Києві побудувати квадрат коштує 13,8 тис грн,
в областях — 10-12,4 тис грн. Чи відповідає цей показник реаліям ринку, та з якою
націнкою продають житло інвесторам забудовники? Місцеві органи надають Мінрегіонбуду
дані, які стають базою для визначення структури витрат з будівництва житлових будинків.
Показник опосередкованої вартості — це ціна за квадратний метр загальної площі будинку.
Структура витрат формується з будматеріалів, зарплати, експлуатації машин, загальних
виробничих й адміністративних витрат, витрат на проектування. Не враховуються оплата
архітекторам, інженерна підготовка майданчика, компенсація витрат попереднім
власникам ділянки, відрахування на розвиток соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури населених пунктів.
Навіщо цей показник розраховують і коли застосовують? В основному — при
визначенні обсягів державних інвестицій у зведення житла для громадян, які потребують
поліпшення житлових умов і державної підтримки. Також цей показник використовують
при визначенні розміру пайової участі державних інвестицій або розміру пільгових
кредитів для громадян. Проте, чи можна завдяки цим даним вирахувати частку собівартості
у ціні? За даними аналітиків Lun.ua, середня вартість житла в новобудовах Києва у грудні
2018 року становила 23 тис грн, мінімальна — 16 тис грн. Середня вартість квадратного
метра житла класу "економ" — 17,8 тис грн, "комфорт" — 20,7 тис грн, бізнес-класу — 36,1
тис грн, класу "еліт" — 58,2 тис грн. ЕП намагалася дізнатися у забудовників та девелоперів,
скільки коштів вони витрачають на будівництво житла та яку частку собівартість займає у
структурі ціни на "квадрат" для інвестора. Однак всі вони відмовилися називати точні
цифри і загалом неохоче спілкувалися на цю тему.
Завищені оцінки від "Київміськбуду". "Показник будівельної собівартості
приблизно однаковий для всіх учасників ринку. Вартість зростає через витрати на
проектування, маркетинг, нові технології, розробку софту", — каже Наталія Рева з SAGA
Development. У компанії "Київміськбуд" повідомили, що озвучені міністерством цифри
"нульові". До них слід додати вартість землі, пайові внески і рентабельність. "На виході для
покупця ціна квадратного метра у Києві становить 15-16 тис грн. Це мінімальний
економічно-обґрунтований показник. Він не може бути нижчим за ці цифри", —
процитували слова голови правління компанії Ігоря Кушніра. На думку президента
"Київміськбуду", придбання житла, квадратний метр якого коштує менше 15-16 тис грн,
дуже ризиковане. Забудовник може заощадити на матеріалах або некваліфікованих
робітниках. Ще одним варіантом "здешевлення" будівництва житла є відсутність законно
оформленої землі. "У кращому разі будинок не введуть в експлуатацію. У гіршому —
будинку не буде взагалі й інвестор залишиться без грошей та житла", — сказав Кушнір.
Насправді ж витрати "Київміськбуду" на будівництво житла суттєво нижчі. У фінансовому
звіті компанії за 2017 рік, опублікованому на її сайті, йдеться, що собівартість реалізованої
продукції становила 2,86 млрд грн. Шляхом простих математичних підрахунків можна
отримати цифру 8,5 тис грн за кв м. На уточнююче запитання ЕП у прес-службі
"Київміськбуду" визнали, що 8,5 тис грн за "квадрат" — це середня собівартість зведення
житла у компанії. Залежно від класу будинку та інших факторів цей показник може
відрізнятися. Для порівняння: охочим інвестувати кошти в житлову нерухомість
"Київміськбуд" пропонує прайси від 14-15 тис грн за кв м при повній оплаті.
Собівартість зростає і корупційна складова — теж. Інформацію про собівартість
будівництва можна знайти і на відкритих майданчиках. Так, київське комунальне
підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ" замовило виконання робіт з добудови одного із
житлових комплексів у Києві. Вартість контракту — понад 638 млн грн. "Коробки" будинків
майже готові. Підряднику необхідно буде провести демонтажні роботи й усунути дефекти
конструкцій. Добудова коштуватиме для замовника 6,5 тис грн за кв м. На Полтавщині
міськвиконком замовив підряднику будівництво багатоповерхівки за 7 255 грн за кв м. За
даними Мінрегіонбуду, середня вартість будівництва в області становить 10 536 грн за
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"квадрат". Засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов заявив, що за 2018 рік
собівартість будівництва зросла на 70-80 дол або 1,9-2,2 тис грн за кв м через зростання
зарплат будівельників. Слова Ніконова підтверджує Держстат: за останній рік заробітна
плата у сфері будівництва підвищилася на 28,6%. "Собівартість будівництва індивідуальна
для кожного об'єкта. Залежно від місця, класу та концепції вона може відрізнятися в
півтора-два рази", — каже Рева. За її словами, у низькоякісних та низькомаржинальних
проектах будівельна собівартість може становити до 90% вартості реалізації. Для
девелоперів, які приділяють увагу архітектурі, концепції, технологіям комфорту та
енергоефективності, собівартість значно підвищується. На думку девелопера, проекти, які
конкурують лише ціною, через низьку маржу ризикують залишитися недобудованими. При
цьому жоден девелопер не назвав таку суттєву складову ціни як корупція. Тимчасом
більшість учасників опитування, проведеного бізнес-асоціацією ринку нерухомості URE
Club, відзначають підвищення рівня корупції у галузі за останні два роки. Найчастіше з
такими випадками девелопери стикаються на етапах отримання погоджень, дозволів та
введення об'єктів в експлуатацію.
Які забудовники у групі ризику. За ринком нерухомості уважно стежить НБУ,
оскільки стан галузі впливає на фінансову стабільність держави. "Підвищення собівартості
будівництва житла та вимог до його якості із запровадженням нових державних
будівельних норм тиснутиме на рентабельність забудовників", — попереджають у
Нацбанку. Фінансовий регулятор визнає, що головними інвесторами в нерухомість
залишаються колишні власники валютних депозитів. "Серед громадян з високими
доходами зберігається стійкий інвестиційний попит в умовах, коли знижується дохідність
валютних депозитів", — констатує він. За даними регулятора, серед громадян з нижчими
доходами зростає кількість претендентів на іпотечні кредити та розстрочку. Втім,
дисбаланси на ринку ще існують. Потенціал покупців "першого житла" поки невисокий і в
середньостроковій перспективі первинний ринок досягне рівноваги. "У мікрорайонах з
розвиненою інфраструктурою попит на житло вищий, а продажі в поодиноких будинках з
невдалим розташуванням важко стимулювати навіть агресивною рекламою чи знижками.
У групі ризику — забудовники, зосереджені на одному ціновому сегменті чи одному
районі", — кажуть в НБУ.
Читати повністю >>>
© Олександр Колесніченко
За матеріалами epravda.com.ua
 КОМЕРЦІЙНА


ЗОКРЕМА

Від закинутого заводу – до модерного
бізнес-кластера
09.03.2019

Проект "Промприлад. Реновація" — перший в Україні приклад
перетворення закинутого радянського заводу на сучасний бізнес-кластер із
залученням інвестицій громадян.
За прикладом проекту "UrbanSpace" Юрій Филюк і команда взялися за значно
масштабніші перетворення Івано-Франківська, і замість того, аби забудовувати місто
дешевими новобудовами, почали ревіталізацію старого заводу. Завод "Промприлад" – одне
із найстаріших підприємств приладобудування Галичини. Розташований у центрі ІваноФранківська, за радянських часів завод був платформою інновацій. Тут виготовляли
здебільшого продукти для промисловості, але також забезпечували товарами й населення.
Наприклад, тут робили парасольки, відомі на весь Радянський Союз, а також деталі для
легкових авто. Товари експортували в понад 20 країн світу. У 1990-х роках завод
приватизували та розпродали. Зараз, використовуючи величезну територію заводу, тут
створюють інноваційний центр для розвитку міста в чотирьох напрямках: освіта,
мистецтво, нова економіка та урбаністика. Проект "Промприлад. Реновація" є прикладом
імпакт-інвестування. Інвестори вкладаються в соціальну ініціативу, стають співвласниками
заводу та отримують дивіденди. Упродовж реконструкції частка кожного інвестора зростає.
На заводі поетапно відбувається перебудова під офісні приміщення, лабораторії, майстерні,
виставковий та розважальний центри, готель та хостел, фермерський ринок, ресторани.
Імпакт-інвестування – це інвестиції в соціальний або економічний розвиток за умови
прибутковості чи повернення коштів як мінімум. Інвестувати можна у фонди, організації чи
компанії та розраховувати на довгострокову фінансову перспективу. Щоби ваші інвестиції
були саме імпакт-інвестуванням, має бути позитивний вплив на соціальну чи екологічну
сферу, методика вимірювання цього впливу та повернення вкладень. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами 24tv.ua
У Києві замість ТРЦ на Петрівці збудують
кампус із коворкінгами
12.03.2019

Arricano Real Estate Plc (Кіпр), девелопер ряду торгово-розважальних
центрів в Україні, планує замість ТРЦ на Петрівці збудувати багатофункціональний кампус із коворкінгами, ресторанами і арт-просторами.
За словами гендиректора компанії Arricano Михайла Меркулова, на Петрівці та
Оболоні торгові площі перенасичені. "Тому ми хочемо створити кампус-стайл об'єкт, який
вписується в інфраструктуру і враховує історію ділянки ... Швидше за все, це буде коворкінг
або open space для креативних професій", - сказав він. За його словами, міжнародне
архітектурне бюро Сhapman Taylor уже розробляє нову концепцію проекту. "Ми працюємо
над проектом, шукаємо аналоги, обговорюємо з громадськістю. Проект на березі озера (о.
Йорданське — ред.) дає йому шикарний "плюс": можна розмістити кафешки, тераси, можна
зробити площі для творчих, освітніх і культурних цілей", - повідомив гендиректор Arricano.
Він також розповів про те, що вже зроблено для реалізації проекту Petrivka. "У 2017 році ми
зробили проект благоустрою, у 2018-му вийшли на благоустрій, паралельно кілька
варіантів проекту, включаючи озеро і ландшафт, робить Сhapman Taylor. Уже є запити від
кількох креативних бізнесів, готових брати чималі площі для творчих просторів ", зазначив Меркулов. Терміни реалізації проекту компанія поки не уточнює. Arricano Real
Estate Plc спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів, є одним із
провідних девелоперів на ринку нерухомості України. Компанія володіє та управляє
п'ятьма торговими центрами в Україні загальною площею 147,5 тис. м². Серед них: "РайON"
і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, "City Mall" у Запоріжжі і "Південна
галерея" у Сімферополі. Їй також належить 49,9% у ТРЦ "Sky Mall". У 2017 році компанія
отримала $25,81 млн чистого прибутку, що на 9,8% вище показника 2016 р. Її виручка
виросла на 19,3% - до $27,55 млн. Станом на початок 2019 р. акціонерами Arricano Real
Estate Plc виступали компанії: Retail Real Estate O.U., Dragon-Ukrainian Properties and
Development Plc, Deltamax Group O.U., а також Рауно Тедер і Юрій Полдо. Кінцевий і
мажоритарний бенефіціар Arricano - естонець Хіллар Тедер, який опосередковано володіє
55,04% голосуючих акцій. Його старшому синові Рауно Тедеру належить 15,82% акцій. Акції
компанії розміщені на альтернативному майданчику Лондонської фондової біржі, міноритарним акціонером є британський інвестиційний фонд Dragon-Ukrainian Properties and
Development plc. Нагадаємо, Arricano Real Estate Plc раніше фігурувала у суперечці навколо
ТРЦ "Sky Mall". Тоді компанія ніяк не могли викупити частку в цьому проекті. У 2016 році
Суд Лондона поставив крапку у цій справі, зобов'язавши компанію Stockman Interhold S.A.
(Британські Віргінські острови) безкоштовно передати свою частку в Assofit Holdings Ltd
(Кіпр) - проектної компанії київського ТРЦ "Sky Mall" - у власність Arricano Real Estate Plc.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Тигипко купил у Укргазбанка
бизнес-центр



ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

15.03.2019

Страховая компания «ТАС», которая входит в финансовопромышленную группу «ТАС» Сергея Тигипко, купила у государственного
Укргазбанка бизнес-центр в Киеве на ул. Большая Васильковская, 39.
Как сообщает пресс-служба компании, она купила на открытом аукционе СЕТАМ
земельный участок (0,2599 га) и объекты недвижимого имущества (офисные здания),
которые раньше принадлежали Укргазбанку. «Увеличение доли инвестиционной
недвижимости в портфеле СК «ТАС» является продолжением долгосрочной стратегии
диверсификации и увеличения доходности активов, находящихся под управлением
страховой компании», - отметил глава страховой компании «ТАС» Андрей Власенко. Как
сообщал FinClub, Укргазбанк продал бизнес-центр на ул. Большая Васильковская за 182,164
млн грн при стартовой цене в 181,257 млн грн. В октябре 2018 года АМКУ предоставил
разрешение компании Devisal Limited (входит в группу «ТАС») купить акций компании
Lifaza Limited, которая владеет (прямо и косвенно) корпоративными правами ООО «Киев
Жилье-Инвест Менеджмент», которому принадлежит соседний земельный участок
площадью 0,44 га на ул. Большая Васильковская 35, 35б, 37 в Киеве. На данный момент
группа «ТАС» рассматривает проекты по строительству на этих участках современного
мультифункционального
комплекса
с
учетом
особенностей
и
уникального
местоположения приобретенных участков.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net


І В ЦІЛОМУ

Орендні ставки на кращі офіси Києва зросли на фоні
обмеженої офісної пропозиції

Власти Киева решили заменить в городе
треть светофоров
06.03.2019

В 2019-2022 гг. во всех районах Киева реконструируют 189
устаревших светофорных объектов. Перечень объектов утвержден
распоряжением КГГА №363, передает БизнесЦензор.
В целом на балансе коммунального предприятия "Центр организации дорожного
движения" находятся 646 светофорных объектов, большинство из которых было построено
в прошлом веке. "В связи с многолетней эксплуатацией, их сети электропитания (кабель
питания) и сети управления (контрольный кабель) нуждаются в замене", – отмечается в
сообщении. КП "Центр организации дорожного движения", которое определено заказчиком
соответствующих работ, должно в установленном порядке получить исходные данные для
проектирования, выбрать генпроектную и подрядную строительную организации. Этим
распоряжением предлагается внедрить на светофорных объектах автоматизированную
систему управления учета электроэнергии. По информации Департамента транспортной
инфраструктуры, для определения технического состояния светофорных объектов в 2017
г. приказом коммунального предприятия "Киевдорсервис" была создана специальная
комиссия. Она утвердила адресный перечень светофорных объектов, которые нуждаются в
обновлении в связи с отсутствием учета электроэнергии, необходимостью замены сетей
электропитания и управления. Как уточнили в КГГА, финансирование работ по
реконструкции светофорных объектов будет осуществляться в рамках Программы
экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua




ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

13.03.2019

Економічне зростання в Україні продемонструвало позитивну
динаміку у 2018 році із показником +3,3% рік-до-року (згідно попередніх
даних НБУ), у порівнянні з 2,5% р/р у 2017 році.
Індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців зріс на 5 п.п. до 126,6, припускаючи
потенційне відновлення економічної активності. Тим не менше, обсяг валового поглинання
у 2018 році становив близько 145 000 кв.м (-6,5% р/р), так як введення воєнного стану у
останньому кварталі року негативно вплинуло на завершення угод з оренди. Від
загального обсягу валового поглинання 75% припало на нові угоди (в тому числі
придбання об’єктів кінцевими користувачами), тоді як 25% становили угоди з пролонгації
договорів оренди та перегляду умов договорів. Значну частку в структурі валового
поглинання (40%) склали компанії сфери ІТ та телекомунікацій, що на 3,4 п.п. нижче ніж
показник за аналогічний період минулого року, 22% становили компанії сфери бізнеспослуг (+6,1 п.п. р/р), 14% за сектором FMCG із зростанням на 12 п.п. р/р, а 24% прийшлось
на інші сектори. У 2018 році все більше компаній були готові до розширення та відкриття
нових локацій, підкреслюючи цим наявність зростання ділової активності. Так, близько
32% від загального обсягу попиту на оренду становили угоди з розширення. Традиційно,
найбільшу частку попиту склали угоди з переїзду із більш ніж 53% орендованого простору,
тоді як угоди з переїзду із подальшим розширенням в новому об’єкті склали 9%. Найменшу
частку в структурі угод з оренди припало на компанії, що вперше вийшли на ринок (6%).
Серед значних угод з оренди потрібно відзначити оренду приміщення у БЦ Horizon Office
Tower компанією Ciklum та переїзд компанії Levi9 в офісну будівлю на вул. Володимирська,
101. Нова пропозиція 2018 року перевищила обсяг попереднього року та досягла
приблизно 60 000 кв.м, а загальна пропозиція склала 1,78 млн. кв. м. Серед нових об’єктів,
що вийшли на ринок в 2018 році: 3-тя черга БЦ «Астарта» (9 000 кв. м.), БЦ «Європасаж» (13
000 кв. м.), БЦ «Майдан Плаза» (5 700 кв. м.), будівля B7 у UNIT.City (10 700 кв. м) та інші. З
огляду на позитивні настрої орендарів та обмежену нову пропозицію 2017 року, нова
вакантна пропозиція 2018 року була швидко поглинута після виходу на ринок. Так, тренд
на попереднє підписання угод з оренди був активно помітний в 3-тій черзі БЦ «Астарта»,
що в свою чергу свідчить про дефіцит офісної пропозиції на Подільському субринку.
Загальна площа якісних приміщень в Києві, які знаходяться на стадії девелопменту,
становила близько 117 000 кв. м на кінець 2018, з яких близько половина планується до
введення в експлуатацію у перші два квартали 2019 року. Внаслідок стійкого попиту на
офісні приміщення та обмеженої нової пропозиції, середня вакантність скоротилася на 7,2
п.п. р/р до 9,8% на кінець року. Варто зазначати, що в 2018 33% завершених угод припало
на ЦДР Києва. В результаті, найвища ефективна ставка оренди зросла до $25/кв.м/місяць
(+8,7% р/р), а вища межа декларованих орендних ставок збільшилися на 31% для
приміщень класу А та становила $17-$35/кв м/міс. та на 50% для приміщень класу B и
становила $12-$26/кв м/міс. На фоні зміцнення ставки капіталізації на найкращі
приміщення та підвищення орендних ставок, інвестиційна активність в сегменті
продемонструвала зростання. Так, у 2018 році показник завершених відомих інвестиційних
угод, сягнув близько $130 млн, що є найвищим зафіксованим результатом з 2008 року.
Окрім традиційної сконцентрованості інвесторів на Київському ринку, у 2018 році було
придбано БЦ Eco Tower (9 200 кв. м) у Запоріжжі, компанією Dragon Capital Investments
Limited. Тоді як серед завершених угод компанією у 2018 році у Києві: офісний об’єкт на вул.
Велика Васильківська, 98 (9 000 кв. м), бізнес центр «Пори року» (8 000 кв. м), бізнес центр
Horizon Office Park (53 700 кв. м), офісний об’єкт на вул. Боричів Тік, 35В (4 000 кв. м) та БЦ
Platinum (4 100 кв.м). Серед інших інвестиційних угод в офісному секторі придбання
офісного об’єкта на вул. Велика Васильківська, 100 (5 600 кв. м) компанією ПБГ
«Ковальська» та купівля офісних приміщень на вул. Ковпака, 29 (5 200 кв. м) і на вул.
Московська, 8Б компанією Intergal-Bud. Сергій Сергієнко, керуючий партнер CBRE Ukraine,
прокоментував: «2019 рік буде зберігати позитивну тенденцію з точки зору орендної
активності, хоча й компанії будуть обережніше підходити до розширення своїх локацій,
враховуючи економічну невизначеність перед президентськими та парламентськими
виборами. Тоді як, ефективні орендні ставки матимуть більш повільні темпи зростання,
стабільний попит та зменшення рівня вакантності допоможуть орендодавцям підписати
договори оренди за привабливими умовами до того, як на ринок вийде великий обсяг нової
спекулятивної пропозиції. Так, близько 117 000 кв.м. офісних приміщень знаходяться на
стадії девелопменту та більшість з них заявлена до виходу на ринок у 2019. Введення в
експлуатацію більш масштабних об’єктів заплановано на 2020-2021 роки і ймовірно
призведе до збалансування дефіциту пропозиції на офісному ринку Києва, що сформується
на ринку тим часом. Незважаючи на прогнозовану стриману інвестиційну активність
напередодні виборів, очікується, що «здоровіші» економічні показники та гарантоване
фінансування МВФ в рамках програми stand-by матимуть позитивний вплив на обсяги
вхідних інвестицій у другій половині 2019 року.»
Читати повністю >>>
За матеріалами CBRE Ukraine
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Володимир Омелян провів зустріч з
Райнером Бомбою
07.03.2019

Відбулася зустріч Міністра інфраструктури України Володимира
Омеляна з колишнім Державним секретарем Федерального міністерства
транспорту та цифрової інфраструктури ФРН Райнером Бомбою.
На зустрічі також були присутні представники німецьких компаній “atene Kom” та
“Cheil” щодо залучення їх експертизи під час реалізації пілотного проекту «Інтернет речей
на дорогах на базі технології зв’язку п’ятого покоління 5G» та подальшого співробітництва.
Міністр зазначив, що розвиток та подальший процес імплементації пілотного проекту є
дуже важливим для розвитку транспортної інфраструктури, безпеки на транспорті та для
економіки України в цілому. Метою пілотного проекту є оцінка ефективності використання
сучасних технологій для забезпечення безпеки на дорогах та моніторингу стану дорожнього руху. Величезну роль в проекті відіграє використання технологій Інтернету речей –
глобальної мережі фізичних датчиків та сенсорів, що будуть забезпечувати центри обробки
інформації статистичними даними з метою контролю та регулювання потоками транспорту в режимі онлайн. Окремо Міністр наголосив на необхідності співпраці в напрямку
електромобільності та цифорвізації транспортної галузі. Представники “Cheil” презентувавли свої рішення в сфері управління транспортними маршрутами та технології, які утворюють цифрову інфраструктуру для використання безпілотних автомобілів. «Ми високо
цінуємо експертизу німецьких колег та сподіваємось на подальшу продуктивну співпрацю»,
− зазначив Міністр інфраструктури. Також В.Омелян підкреслив, що важливим етапом є
розбудова якісної національної мережі зв’язку п’ятого покоління 5G, яка зможе забезпечити
швидкий, безперебійний зв’язок по всій країні, що відкриє шлях до подальшого розвитку
технологій інтелектуальних транспортних систем, безпілотних автомобілів та великої
кількості інших технологій, що будуть забезпечувати безпеку на дорозі
Читати повністю >>>

Читайте також: Інфраструктура стала
пріоритетом для держави >>>

За матеріалами Мінінфраструктури України



ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

На создание Международного центра подготовки пилотов в 2019 г.
планируется выделить 90 млн грн
12.03.2019

На создание на базе Национального авиационного университета
(НАУ) Международного центра подготовки пилотов в 2019г планируется
выделить 90 млн грн. Об этом сообщает interfax.com.ua
Межведомственная комиссия по рассмотрению государственных инвестиционных
проектов поддержала предложение Министерства образования Украины относительно
корректировки проекта создания на базе НАУ Международного центра подготовки пилотов
в части изменения мероприятий по реализации на 2019 год и подаст уточнения в
Министерство экономического развития и торговли. Как отмечается в протоколе заседания
комиссии, между балансодержателями оборудования и помещений планируется
распределить 90 млн грн: 35 млн грн аэродрому "Кропивницкий" летной академии НАУ и
55 млн грн - аэропорту "Антонов-2" (Гостомель). В ранее опубликованном Минобразования
проекте создания Международного центр подготовки пилотов на базе НАУ для
гражданской авиации Украины и ЕС в соответствии с Европейскими требованиями JARFCL1 сообщалось, что его реализация поможет улучшить уровень подготовки пилотов,
повысит рейтинг авиакомпаний Украины в мире, а также увеличит безопасность полетов.
Тренировочные полеты планируют проводить на территории аэропорта Антонов-2 (Киев)
и Летной академии НАУ в Кропивницком. Общая стоимость проекта составляет 308,569
млн грн, которые предполагается направить в том числе на покупку: двух летных
тренажеров класса FNTPІІ, восьми самолетов К-10, четырех самолетов Cessna 172, восьми
самолетов Tecnam P2008, четырех самолетов Tecnam P2006, а также на восстановление и
модернизацию имеющихся четырех самолетов Л410 UVP-Е, капитальный ремонт
искусственной взлетно-посадочной полосы с обустройством светосигнальной системы
аэродрома Летной академии НАУв Кропивницком. "Реализация этого проекта позволит
полностью удовлетворить потребности авиакомпаний Украины, частично авиакомпаний
ЕС и стран Африки и Среднего Востока в высококвалифицированных пилотах, что в
конечном итоге должно повысить безопасность полетов и непосредственно имидж
Национального авиационного университета (НАУ) и авиакомпаний Украины. Также
предполагается переподготовка военных пилотов для получения свидетельства
коммерческого пилота, что обеспечит социальную защиту офицеров ВВС, закончивших
службу в ВС Украины", - подчеркивается в сопроводительных документах к проекту.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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




ІНФРАСТРУКТУРА
АЕРОПОРТИ.




Кому принадлежат крупнейшие авиакомпании Украины
05.30.2019

МИУ готовит концессию аэропортов
"Борисполь" и "Львов"
06.03.2019

Министерство инфраструктуры Украины планирует передать в
концессию международные аэропорты "Борисполь" и "Львов" им. Данила
Галицкого с привлечением региональных аэропортов.
"Мы серьезно подходим к вопросу аэропортов и тоже готовим концессию
аэропортов "Борисполь" и "Львов" с привлечением региональных аэродромов. Это будет
пакет - один государственный аэропорт и несколько коммунальных. Я убежден, что это
именно тот инструмент, который позволит прозрачно привлекать инвестиции и очень рад,
что благодаря поддержке президента Украины эти проекты у нас в реализации уже
сегодня", - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он добавил, что на данный
момент есть еще около 10 проектов, которые касаются как морской отрасли, так и
железной дороги.
Читать полностью >>>
По материалам novavlada.info
Акции аэропорта Днепра попробуют
вернуть еще раз
07.03.2019

Во время своего последнего визита в Днепр президент Петр Порошенко
говорил и слушал о проблемах Днепра и области. Одна из них – отсутствие в
областном центре нормального авиасообщения.
Информатор Деньги решил разобраться, насколько серьезны намерения строить
аэропорт в Соленом. Проблема в том, что Днепр - единственный крупный город Украины, у
которого нет регулярного и стабильного авиасообщения. Отсутствие воздушных ворот не
только отрицательно сказывается на развитии туризма, но и на его инвестиционной
привлекательности. Об этом на Совете регионов, который прошел в Днепре 5 марта,
говорил мэр города Борис Филатов. «На повестку дня поставлен вопрос первоочередной с
аэропортом. И сдвинут с мертвой точки. Тем не менее, есть вопрос. Например,
Мининфраструктуры воздерживается от рационального объяснения почему это все-таки
Соленое, а не Днепр. Я не хотел бы сегодня останавливаться на этом вопросе. К сожалению,
без диалога с громадой иногда возникают кривотолки о том, что это не более, чем
предвыборный пиар-проект. Но это не предвыборный пиар-проект», - заявил Борис
Филатов. После участия президента Украины Петра Порошенко в Совете регионального
развития, гарант дал интервью местным телеканалам. Говорили, в том числе, про аэропорт
для днепрян. «Ситуация, которая сейчас сложилась с аэропортом (в Днепре- авт.) точно не
может продолжаться, - сказал Петр Порошенко. – Я не буду давать правовую оценку. Это
должен сделать суд. Но если аэропорт забрало частные лицо, и оно не инвестирует,
заблокировало, закрыло и это имеет сомнительную законность, то, фактически, от этого
страдает весь город. По большому счету, вся страна. А государство не может инвестировать
в частный проект. Нужно было думать, когда отдавали частному лицу аэропорт»….
Читать полностью >>>
По материалам dengi.informator.ua
Після трирічної перерви відновив роботу
аеропорт Ужгорода
15.03.2019

Після трирічної перерви відновив роботу аеропорт Ужгорода. Про це
заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час
відкриття авіасполучення з аеропорту Ужгород.
«Сьогодні справді історичний день. Після трирічної перерви відновив роботу
аеропорт Ужгорода. Президент України Петро Порошенко сказав: «Аеропорт має
працювати!». Міністерство інфраструктури разом із Державіаслужбою, Украерорухом і
нашими європейськими колегами провели велику роботу. Сьогодні ми відповідаємо
Президентові: «Аеропорт працює!». Є перший рейс сполученням Київ – Львів − Ужгород
авіакомпанії «Мотор Січ»,− заявив Володимир Омелян. Міністр інфраструктури України
наголосив, що відновлення та розвиток регіональних аеропортів визначено пріоритетом
діяльності Міністерства: «Ми повністю підтримуємо тезу Президента України, що в Україні
не повинно бути периферії. Наш фокус уваги на регіональних летовищах. Зовсім
нещодавно відновив роботу аеропорт Миколаєва. Сьогодні запрацював аеропорт Ужгорода.
Добудовується нова злітно-посадкова смуга в аеропорту Одеси. Вже розроблений проект
реконструкції аеропорту Вінниці, що передбачає створення сучасного аеродромного
комплексу. Таким чином, ми розвиваємо авіасполучення у регіонах, відриваємо для людей і
бізнесу нові транспортно-логістичні можливості», − підкреслив Володимир Омелян.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
Airport Consulting Vienna представила громаде Днипра результаты
оценки площадок для нового аэропорта
16.03.2019

В мэрии Днипра состоялось рабочее совещание, на котором
авторитетная европейская компания Airport Consulting Vienna представила
результаты сравнения 3-х вариантов строительства нового аэропорта.
На встрече присутствовали представители группы DCH Александра Ярославского (от
Международного аэропорта "Харьков" и управляющей компании) - потенциального
частного инвестора проекта. Команда Airport Consulting Vienna начала исследования в
январе 2019 г. Эксперты рассмотрели 3 варианта размещения будущего аэропорта Днипра:
действующий аэропорт в городской черте и 2 площадки, где строительство надо начинать
"с нуля" – часть аэродрома "Камянка" возле города и территория возле пос. Соленое между
Днепром и Запорожьем. Юрий Рубанов, представитель Airport Consulting Vienna, сообщил,
что во всех 3-х случаях рекомендованная длина взлетно-посадочной полосы составляет
3200 м из расчета на обслуживание 4 млн. пассажиров в год. Метеорологические условия не
отличаются. "Из 3-х вариантов ни одно из мест не имеет преимуществ по метеоусловиям и
вообще проблема метеоусловий решается установкой системой посадки в аэропорту. Есть
системы посадки, которые позволяют производить посадку и при нулевой видимости," сказал эксперт. Прогнозный пассажиропоток в долгосрочной перспективе будет формироваться населением Днипра, Днепропетровской обл., части Полтавской, Кировоградской и
Запорожской обл. Что касается сравнительного анализа площадок, то, согласно экспертной
оценке, Airport Consulting Vienna наименее подходящим вариантом является пос. Соленое.
Здесь самая сложная ситуация с созданием инфраструктуры – с точки зрения, подъездных
путей для пассажиров и доставки топлива для самолетов, подвода коммуникаций,
отсутствия персонала и др. А главное, существование аэропорта в Соленом возможно при
условии закрытия активно развивающегося за деньги местной громады аэропорта в
Запорожье. Экономически наиболее выгоден вариант перестройки действующего
"Международного аэропорта "Днепр". "Новый аэропорт на базе действующего обошелся бы
в €214,3 млн., и построить его можно за 2 года. При этом, не только не прекращая прием и
отправку рейсов, но и привлекая новые авиакомпании в расчете на перспективу. …
Сравнительная оценка вариантов строительства >>>
По материалам ukranews.com
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ПОСЛУГИ
ПЕРЕВІЗНИКИ.

В Украине работает 20 аэропортов. Самыми популярными являются
Борисполь и Жуляны в Киеве, а также аэропорт Одессы. За ними
расположились аэропорты Львова, Харькова и Запорожья.
В 2018 г. украинские и иностранные авиакомпании совершили 300 тыс. рейсов,
что на 18,5% превышает показатель 2017 г. По данным Украэроруха, отечественные
авиакомпаний совершили 106,6 рейсов, иностранные – 194,1 рейс. В 2018 году среди
компаний, которые обеспечили больше всего полетов оказались: Международные
авиалинии Украины (МАУ), турецкая Turk Hava Yollari A.O. и белорусская Belavia. МАУ
обеспечела 61 691 полет (на 7,8% больше по сравнению с 2017 годом), Turkish Airlines – 29
972 (+8,6%), а Belavia – 16 003 (+10,1%). В Топ-10 авиаперевозчиков также вошли польская
LOT Polish Airlines, венгерская Wizz Air Hungary LLC, украинская "Роза ветров", турецкая
Pegasus, молдавская Air Moldova, украинская Azur Air и авиакомпания Qatar Airways из
Катара. БизнесЦензор собрал крупнейшие авиакомпании Украины. Также в списке указан
флот авиакомпаний и годы производства самолетов. По разным оценкам, средний возраст
эксплуатируемых в США и Европе самолетов – 20 лет. Но в Украине эксплуатируются
самолеты, которым даже 30 лет.
 Международные авиалинии Украины (МАУ): Компания основана в 1992 году.
Рейсов в 2018 году: 61 691 полет. Флот: 42 авиалайнера. Три Boeing 777-200ER,
четыре Boeing 767-300ER, 30 Boeing-737 нового поколения и пять Embraer-190. Год
производства самолетов: самые старые 1991, самые новые – 2018 года. Владелец:
кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед" и украинская "Кепител Инвестмент
Проджект". МАУ входит в группу "Приват" Игоря Коломойского. В группу "Приват"
также входят авиалинии "Днеправиа". Основной источник дохода группы –
нефтегазовый бизнес. Совладелец МАУ - гендирктор Арон Майберг. Активы
Коломойского: Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и сеть автозаправок,
половина нефтедобывающей компании "Укрнафта", "Днепразот", миноритарные
пакеты в шести обленерго, медиа группа 1+1 (каналы 1+1, ТЕТ, сайты ТСН, УНИАН,
Glavred и новосозданный The Babel).
 Windrose: Компания "Роза ветров" основана в 2003 году. Рейсов в 2018 году: 9 301
полет, что на 14% больше, чем в 2017 году. Флот: 13 авиалайнеров. Один Airbus
A320, пять Airbus A321 и семь Embraer ERJ-145 EU/EP/LR. Год производства
самолетов: самые старые – 1996 года выпуска, самые новые –2007. Владелец:
украинская компания "Райдел" и кипрская Bregenzer Limited Игоря Коломойского.
 Azur Air Ukraine Airlines LLC: Азур Эйр Украина основана в 2008 году. Рейсов в 2018
году: 4 859 полетов, что на 5,5% больше, чем в 2017 году. Флот компании: 4
авиалайнера. Два Boeing 737-800 и два Boeing 767-300er. Год производства
самолетов: самые старые – 1991, самые новые – 2003 год. Владелец: учредителем
числится компания "Юкрейниан Скай", которой владеют Эльвис Абдураимов и
Екатерина Самойлик. Бенефициарами, согласно YouControl, значатся Рамис Караев и
Эльвис Абдураимов, которые зарегистрированы в оккупированном Крыму. Ранее
Azur Air Ukraine называлась "Ютэйр Украина" и принадлежала российской Utair
миллиардера и совладельца "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова. "Ютэйр
Украина" выполняла чартерные полеты для туроператора Anex Tour Нешета
Кочкара. Но свернула регулярные рейсы в 2014 году. После этого в Anex Tour начали
рассматривать создания авиаперевозчика в Украине. Для этого компания выкупила
украинскую дочку российской Utair и создала на ее базе ООО "Азур Эйр Украина".
Параллельно в 2014 году в России стартовали полеты Azur Air, которая до сегодня
имеет одинаковый с украинской Azur Air логотип (только в разных цветах) и
бортовой журнал L'AZURE.
 SkyUp: Компания основана в 2016 году и начала полеты в 2018 году. Флот: 5
самолетов. Четыре Boeing 737-800 NG и один Boeing 737-700 NG. Год производства
самолетов: самые старые 2002, самые новые – 2013. Владельцы: Татьяна Альба и
Юрий Альба, которые являются владельцами одного из крупнейших в Украине
туроператора - Join UP!. 19 июня 2018 года SkyUp подписал договор с ФК "Шахтер"
Рината Ахметова на 2 года. Согласно договору, самолет – Boeing 737-700 2004 года на
140 пассажирских мест будет возить футболистов. А в перерывах – выполнять
регулярные рейсы.
 YanAir: Основана в 2012 г. Флот: 7 самолетов. Один Airbus A320 и один Airbus A321.
Два Boeing B737-300 и 3 Boeing B737-400. Год производства самолетов: самые старые
– 1988, самые новые – 1998 г. Владельцы: Алексей Янчук. По данным Forbes.ua,
Алексей Янчук – российский бизнесмен, который был приговоренный к смертной
казни в Арабских Эмиратах. Ранее Янчук вместе с партнерами Евгением Храповым и
Петром Иваником были совладельцами киргизской авиакомпании Eastok Avia.
Весной 2009 года, после конфликта между партнерами, Храпов был убит в ОАЭ.
После двух лет разбирательств Шариатский суд Шарджи признал Янчука виновным
в убийстве и приговорил его к смертной казни. С тех пор ОАЭ пытаются добиться
экстрадиции бизнесмена, который, на момент приговора, находился в Германии.
 Bravo Airways: Компания основана в 2012 г. Флот: 5 самолетов. Два Boeing 737-500,
один Boeing 737-300 и два McDonnell Douglas 83. Год производства самолетов: самые
старые – 1990, самые новые – 1992 г. Владельцы: Любовь Орловская, которая ранее
значилась основательницей авиакомпании "Украинские крылья". Теперь компания
принадлежит Рамину Юрешу, который числиться главой отдела деловых операций
Kam Air – афганской авиакомпании. Также Орловская указана совладельцем
"Авиационных инвестиционных технологий" вместе с Еленой Мерхеж – женой
ливанского бизнесмена Родрига Мерхежа. Семье Мерхеж также принадлежат
агрокомпании "Барановка-Агро" и "Полесье-2010". А также авиакомпании
"Украинско-средиземноморские авиалинии" и "Буковина", которые входят в
санкционный список США. Украинские авиакомпании подозреваются в том, что
продавали или отдавали в лизинг самолеты иранским авиакомпаниям Mahan Air и
Iran Air. Самолеты использовались Ираном для доставок грузов в Сирию и перевозок
Корпуса стражей исламской революции, Минобороны Ирана и ливанской Хизбаллы.
 Мотор Сич: Компания основана в 1984 г., как подразделение АО"Мотор Сич" –
предприятия, которое занимается разработкой и производством авиационных
деталей. Флот: Яковлев ЯК-40, Антонов АН-24 РВ, Антонов АН-140- 100, Антонов АН74ТК- 200, Антонов АН-12. Год производства самолетов: самые старые – 1971, самые
новые – 2014 г. Владелец: народный депутат от партии "Воля народа" Вячеслав
Богуслаев. В конце апреля 2018 г. Шевченковский районный суд Киева арестовал
акции компании и запретил любые операции с ними. СБУ подозревает Вячеслава
Богуслаева в незаконной продаже 56% акций "Мотор Сич" китайским инвесторам.
Сам Богуслаев эту информацию отрицает. Согласно YouControl, владельцами
крупных пакетов акций "Мотор Сич" выступают кипрские и панамские офшорные
компании, а также "Торговый дом Елена" и "Мотор-Интеркомс". Конечным
бенефициаром в этих двух компаниях указан Сюй Чаншун, гражданин Китая.
Читать полностью >>>
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ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

ТИС в феврале 2019 г. установил рекорд
месячной перевалки
12.03.2019

Ника-Тера увеличила перевалку
грузов на 56%
28.02.2019

В январе-феврале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом
2018 года морской терминал "Ника-Тера" увеличил перевалку грузов на
56,7%, до 1 млн тонн грузов. Об этом говорится в сообщении предприятия.
"По состоянию на 27 февраля 2019 года "Морской специализированный порт НикаТера", входящий в группу компаний Group DF, обработал более 1 млн тонн грузов,
существенно превысив динамику перевалки прошлого года – в январе-феврале 2018 года
грузооборот порта составил 638 тыс. тонн, а рубеж первого миллиона был достигнут
только в конце марта", – говорится в нем. Согласно сообщению в феврале 2019 года в порт
зашел первый состав железнодорожных платформ со специализированными контейнерами
для перевозки сыпучих грузов. Была обработана партия, состоящая из 88 контейнеров с
кукурузой на 44 платформах общим весом более 2 тыс. тонн. Для реализации новой схемы
обработки грузов выгрузка контейнеров производилась с ж/д платформ на автомобильные
контейнеровозы внутри порта. Как сообщалось, в 2018 году по сравнению с 2017 годом
морской терминал "Ника-Тера" увеличил перевалку грузов на 40%, до 5,84 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Засідання Конкурсних комісій щодо двох пілотних концесійних
проектів у портах Ольвія та Херсон
05.03.2019

В рамках поїздки до Миколаївської області Міністр інфраструктури
Володимир Омелян відкрив перше засідання Конкурсних комісій щодо двох
пілотних концесійних проектах у портах Ольвія та Херсон.
Участь у заході також взяв очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко.
Міністерство інфраструктури стало першим, яке підготувало всю необхідну документацію
для здійснення концесії в Україні. «Вже сьогодні відбувається перше засідання Конкурсних
комісій щодо двох пілотних концесійних проектах у портах Ольвія та Херсон. Це
безпрецедентна подія для України. Україна йде в ногу з Європейськими країнами, зокрема,
Болгарією, яка оголосила амбітний план концесії найбільших морських портів. Вперше
держава підійшла до концесії і підготувала всі документи відповідно до світових практик.
Портова галузь України потребує інвестицій, в тому числі, і іноземних. Концесія дозволяє
державі покласти на приватний сектор інвестиційні, соціальні, екологічні та інші
зобов’язання на весь період концесії, при цьому зберігаючи власність на державне майно у
портах», - наголосив Володимир Омелян. За його словами, цьому передувала дворічна
робота з підготовки проектів, у якій брали участь Міжнародні фінансові організації (ЄБРР,
МФК), відомі українські та міжнародні консультанти: «До роботи залучалися інші
зацікавлені сторони: місцева влада, професійні спілки, Мінекономіки, Мінфін та інші органи
державної влади, Офіс підтримки реформ та офіс SPILNO. Ми маємо 2 ґрунтовні ТЕО
проектів. Проведений Міністерством інфраструктури аналіз ефективності довід доцільність
реалізації проектів та позитивний ефект на державний та місцевий бюджет, що було також
підтверджено Мінекономіки та Мінфіном». За словами очільника Міністерства, дані ТЕО
свідчать, що реалізація проекту концесії в Спеціалізованому порту Ольвія, сприятиме:
залученню інвестицій у розмірі близько 17,3 млрд грн; збільшенню надходжень до
бюджетів різних рівнів, – до 58 млрд грн за весь період дії договору концесії (35 років), у
тому числі, надходжень від концесійних платежів − до 19,5 млрд грн; виплаті на користь
міста Миколаїв пайового внеску в розмірі понад 70 млн. грн; інші додаткові надходження до
місцевих бюджетів становитимуть щонайменше 241 млн грн лише за перші 5 років
реалізації проекту. Реалізація проекту концесії в порту Херсон сприятиме: залученню
інвестицій у розмірі близько 1,37 млрд грн; збільшенню надходжень до бюджетів різних
рівнів – до 14,3 млрд грн за весь період дії договору концесії (30 років), у тому числі
надходжень від концесійних платежів – до 2,8 млрд грн; забезпечить виплату на користь
міста Херсон пайового внеску в розмірі понад 11 млн грн; додаткові надходження до
державного бюджету за перші 5 років становитимуть понад 490 млн грн; інші додаткові
надходження до місцевих бюджетів становитимуть щонайменше 55 млн грн лише за перші
5 років реалізації проекту. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінінфраструктури України
Херсонский морской торговый порт заключил договор и
начал работать с "Метинвест-Шиппинг"
06.03.2019

Херсонский морской торговый порт заключил договор и начал
работать с транспортно-экспедиторской компанией ООО "МетинвестШиппинг", входящей в группу "Метинвест".
Госпредприятие "Херсонский морпорт" уже отгрузило на экспорт первую партию в 9
тыс. тонн металлопроката. Прием вагонов с металлопрокатом и погрузка судна происходили планово, без задержек. "Метинвест-Шиппинг" обслуживает грузы в крупнейших портах
Украины, а также организует перевозки по железной дороге по территории Украины и за
ее пределами. Херсонский порт расположен на правом берегу Днепра, в 15 км от его устья.
Подход к нему осуществляется по фарватеру, который проходит по р. Рвач, рукаву
Ольховой Днепр и по Днепру. Навигация в порту работает круглогодично.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Из 9 компаний, управляющих портами в Украине,
6 - российские, и это уязвимость
06.03.2019

Эксперт
Центра
анализа
европейской
политики,
бывший
командующий войсками США в Европе Бен Ходжес предостерегает Украину
от последствий того, что РФ фактически контролирует украинские порты.
«В Украине есть 9 основных компаний, управляющих портовыми терминалами, и
шесть из них являются российскими. Как по мне, это уязвимость. Если бы Украина не
находилась в состоянии войны, это была бы другая история, но если украинскими портами
управляют российские компании, это может потенциально привести к проблемам», - сказал
он в интервью «Радио Свобода». «Если бы я был солдатом, который сидит в окопе на
Донбассе и противостоит российским военным и боевикам, которых тренирует и которым
поставляет оружие Россия, мне было бы трудно объяснить, почему в тылу работает
российский бизнес», - добавил Бен Ходжес. «Американцы уже прямым текстом говорят, что
промедление с зачисткой украинской бизнес-среды от российского присутствия «может
вызвать проблемы» Я бы на месте нашего нынешнего военно-политического руководства
прислушался к этой мысли», - прокомментировал слова Ходжеса координатор ИС
Константин Машовец. Ранее группа «ИС» сообщала, что из-за действий РФ наблюдается
уменьшение на 10% заходов в порты Мариуполя и Бердянска.
Читать полностью >>>
По материалам sprotyv.info
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Контейнерный терминал «ТИС» в феврале 2019 г. достиг нового
рекордного месячного грузооборота — 628,3 тыс. т. Об этом сообщается на
странице компании в Facebook.
«Это самый большой показатель за 8 лет работы. Наши стивидоры отмечают, что
порядка 95% причального времени были занято. Сплоченная работа всех подразделений
терминала позволила в феврале достичь интенсивности обработки 25-27 тыс. т в сутки, что
является достойным результатом для портовой отрасли Украины», - указала пресс-служба.
В компании отметили, что самыми популярными грузами февраля стали контейнеры,
масло и кукуруза с зернового терминала «М.В. Карго». Напомним, что Зерновой терминал
«ТИС» в порту Южный увеличит мощности единовременного хранения на 75 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Держгідрографія налагоджує відносини з Гідрографічною
службою Канади та канадськими компаніями
13.03.2019

Державна установа «Держгідрографія» завершила триденний робочий
візит до Канади. Про це повідомляє прес-служба Міністерства
інфраструктури України на своєму сайті.
Фахівці установи ознайомилися з передовим досвідом колегіальної гідрографічної
служби – однієї з найстаріших гідрографічних служб у світі, обмінялися досвідом з питань
виконання гідрографічних досліджень та морського картографування, визначили подальші
напрями і прийнятні формати співробітництва з канадськими виробниками та
постачальниками спеціалізованого обладнання для забезпечення навігаційної та
гідрографічної безпеки судноплавства у водах України. Також у рамках проведених
зустрічей представники державної установи обговорили питання захисту національних
інтересів у світлі тимчасової окупації території АР Крим і м. Севастополь та необхідності
нарощування технічного та кадрового потенціалу установи в регіоні Чорного та Азовського
морів. За словами учасників делегації Держгідрографії, перший день візиту пройшов у
продуктивних фахових консультаціях з колегами з Гідрографічної служби Канади у їхньому
регіональному Атлантичному офісі, що розташований у Бедфордському інституті
океанографії в м. Галіфакс (Нова Шотландія). Під час зустрічі з фахівцями Гідрографічної
служби Канади спеціалісти Держгідрографії вивчили її практичний досвід у виконанні
гідрографічних досліджень, використанні сучасних технологій у галузі, технічних та
програмних засобів виробництва, використовуваних у гідрографії та морській картографії,
а також нормативно-правовому забезпеченні гідрографічної діяльності.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінінфраструктури України
Морські порти України у січні-лютому збільшили
перевалку на 2,5 млн тонн
14.03.2019

За підсумками двох місяців 2019 р. українські порти обробили більше
23 млн тонн вантажів, що на понад 2,5 млн тонн (або на 12,5%) перевищує
показники за аналогічний період минулого року.
Найбільше на позитивну динаміку збільшення перевалки впливають продукція АПК,
металургійної промисловості, контейнерні вантажі, а також добрива. Так, протягом січнялютого обсяг перевалки хлібних вантажів склав майже 8,5 млн тонн, що на 35,5% більше,
ніж у 2018 р. На понад чверть (+25,8%) зросла перевалка руди (4,6 млн тонн проти 3,7 млн
тонн за перші два місяці минулого року). Майже 16-відсоткове зростання
продемонструвала олія — вже перевалено понад 1 млн тонн. Зберігається тенденція росту
обробки контейнерних вантажів: +20,5 тис. TEUпорівняно з січнем-лютим 2018 року. Перед
початком посівної кампанії спостерігався збільшення імпорту хімічних та мінеральних
добрив, як фасованих, так і сипучих. Сукупний обсяг їх перевалки за перші два місяці року
склав понад 350 тис. тонн, що більш ніж удвічі перевищує аналогічний показник минулого
року. Як і у січні, зростання перевалки відбулося в першу чергу за рахунок експорту, обсяг
якого збільшився порівняно з минулорічним на понад 3,2 млн тонн (+21,5%), тоді як імпорт
та транзит навпаки скоротилися на 5% та 24% відповідно. Серед портів за підсумками двох
місяців абсолютним лідером з обсягу перевалки вантажів став порт Южний – 7,36 млн тонн,
що майже на чверть (+24,9%) більше, ніж у січні-лютому 2018 року. Зовсім трохи «не
дотягнув» до позначки у 5 млн тонн Миколаївський порт – 4,98 млн тонн. Майже по 4 млн
тонн вантажів обробили за два місяці порти Чорноморська та Одеси: 3,99 млн тонн та 3,97
млн тонн відповідно. Протягом січня-лютого морські порти України обробили 1726 суден,
що на 6,7% або 124 одиниці менше, ніж у минулому році. Лідери за зростанням кількості
суден такі ж як у січні – Чорноморськ, Ольвія та Херсон. Послугами водного транспорту в
портах Одеса та Чорноморськ за перші два місяці скористалось 3159 пасажирів. Сприятливі
погодні умови дозволили здійснити з початку року 53 суднопроходи річкою Дніпро та
перевезти 78,1 тис. тонн вантажів, переважно зернових (66,5 тис. тонн).
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ
Вопрос продажи украинской части порта Лотос
во Вьетнаме не рассматривается
15.03.2019

Получила ли Украина дивиденды от своего вьетнамского порта, и
каким в МИУ видят возможное дальнейшее развитие предприятия на
берегах Сайгона. Об этом пишет cfts.org.ua
В начале 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что
Украина владеет долей порта Лотос, который расположен во Вьетнаме на реке Сайгон на
расстоянии 43 миль от места ее впадения в Южно-Китайское море. Тогда же выяснилось,
что группа бывших работников ГСК "Черноморское морское пароходство" осуществляла
представительство Украины в правлении совместного предприятия не совсем в
государственных интересах. Поэтому была проведена работа по изменению состава
украинских представителей в совете правления - контроль над украинским портовым
активом в Азии был возвращен. Были анонсированы дивиденды, рассматривался вариант
продажи 38% корпоративных прав, принадлежащих украинской стороне. Пока же на
официальной странице порта Лотос отмечается, что предприятие является первым во
Вьетнаме СП в портовой отрасли, а международным партнером является именно Украина в
лице госпредприятия "ЧМП Бласко". Были ли получены заявленные дивиденды, и как все
же планирует распорядиться с заморским портовым активом МИУ - в блиц-интервью ЦТС
рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань. ...
Читать интервью полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА. ЛОГІСТИЧНИЙ БІЗНЕС & 3PL ОПЕРАТОР

Райффайзен Банк Аваль размещает облигации
"Новой почты" серии А на 300 млн. грн.

Цього року в експериментальному режимі ми запроваджуємо
приватну тягу на залізниці
12.03.2019

Цього року в експериментальному режимі запровадять приватну
тягу на залізниці. Про це заявив Міністр інфраструктури України
Володимир Омелян під час розширеної наради голови КОДА.
Участь у заході також взяли: заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України Віктор Шеремета, представники аграрних компаній і підприємств Київської
області. Міністр інфраструктури України наголосив, що агропромисловий комплекс є
однією з найважливіших галузей національної економіки, двигуном економічного розвитку
країни: «Майже 40% валюти, яка входить в Україну, − валюта від агропромислового
комплексу. На європейському ринку працює понад 700 українських компаній. Показники
перших місяців 2019 року свідчать про зростання експорту продукції АПК». Водночас, за
словами Володимира Омеляна, аграрна сфера страждає від прогалин з логістикою. Тому
Міністерство інфраструктури активно працює над виправленням ситуації та вирішенням
застарілих проблем із перевезенням аграрної продукції. «По-перше, ми поступово
забезпечуємо залізницю тягою. За підтримки Президента України підписано контракт із
General Electric на поставку локомотивів до України. Укрзалізниця вже отримала 22
тепловози, решта 8 доукомплектовуються і будуть передані Укрзалізниці в середині
березня. По-друге, цього року в експериментальному режимі ми запроваджуємо приватну
тягу на залізниці. По-третє, вантажні вагони АТ “Укрзалізниця” будуть здаватись в оренду
на електронних аукціонах ProZorro.Продажі», − заявив Володимир Омелян. Очільник
Міністерства наголосив, що саме завдяки онлайн-сервісу Укрзалізниця планує перейти на
електронну систему продажу та котирування вартості перевезень у вантажних вагонах. Це
дозволить сформувати об’єктивну картину на попит вагона з боку ринку й визначити
збалансовану вартість вагона для клієнта.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінінфраструктури України
Укрзалізниця виплатила $150 млн
по євробондам
14.03.2019

ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТРАНСПОРТ

Компания "Укрпошта" в 2018 году уплатила налогов, сборов, платежей
и ЕСВ на общую сумму 2,2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении компании,
передает БизнесЦензор.
Из выплаченных средств единый социальный взнос (ЕСВ) составляет 993,1 млн грн,
налог на доходы физических лиц – 717,9 млн грн, налог на добавленную стоимость – 336,3
млн грн, военный сбор – 63,3 млн грн, налог на имущество – 22,5 млн грн, другие налоги,
сборы и обязательные платежи – 69, 1 млн грн. По данным открытых источников, сумма
отчислений "Укрпошты" эквивалентна годовым минимальным зарплатам около 44 тыс.
сотрудников или около 53 тыс. выплат по рождению ребенка. Также за эту сумму можно
было бы купить более 8,3 тыс. тепловизоров или 1,2 тыс. школьных автобусов. Выплатив
средства государству, "Укрпошта" смогла направить более 320 млн грн капитальных
инвестиций на реформирование и развитие. Фонд оплаты труда компании в 2018 году
составил более 4,3 млрд грн, а отчисления на социальные мероприятия – более 1 млрд грн,
или, соответственно, на 28,1% и на 26,2% больше, чем в прошлом году.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Justin открывает пункты обслуживания
в супермаркетах "Фуршет"
13.03.2019

Почтово-логистический оператор Justin будет открывать пункты
обслуживания в супермаркетах "Фуршет", сообщает rau.ua. На данный
момент отделения будут размещены в 37 магазинах сети.
В дальнейшем количество пунктов, работющих в супермаркетах "Фуршет", может
увеличиться. Отделения Justin в "Фуршетах" будут работать в формате smart-точек и
занимать площадь от 7 до 100 кв. м, в зависимости от месторасположения супермаркета,
потока посетителей и наличия других почтовых служб. Формат подразумевает
вмонтированные почтоматы, в которых может забрать посылки и без участия персонала.
Напомним, Justin, принадлежащий Fozzy Group, планирует открыть 1000 точек в 2019 году
и увеличить их количество до 2000 в 2020 году. Оператор начал работу осенью 2018 года.
На данный момент сеть отделений бъединяет около 500 точек в сетях "Сільпо", "Фора",
"Фуршет", Thrash!, "Ашан".
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Компания "Gefco Украина" получила
нового гендиректора

Для создания велосипедной сети bike-sharing
в Киеве привлекут инвесторов

13.03.2019

05.03.2019

В столице проведут инвестиционные конкурсы по привлечению
инвесторов к созданию велосипедной сети bike-sharing. Об этом говорится в
распоряжении КГГА, передает bigkiev.com.ua
Часть концепции по развитию велосипедной инфраструктуры в Киеве будет
реализована по заказу коммунального предприятия «Киевский центр развития городской
среды». Отмечается, что внедрение проекта возможно в случае увязки велосипедных
пунктов проката системы bike-shаring с существующими веломаршрутами или
согласованными (утвержденными) проектными решениями трасс веломаршрутов. При
обустройстве этих пунктов также будут учтены имеющуюся транспортную ситуацию,
расположение объектов за пределами красных линий, государственные строительные
нормы, законы Украины и другие законодательные акты. По информации департамента
экономики и инвестиций, ориентировочные технико-экономические показатели, перечень
конкретных мест для размещения локаций и другие характеристики по проекту определит
КП «Киевское инвестиционное агентство» на этапе выполнения подготовительных работ и
подготовки предложений к условиям инвестиционных конкурсов. Создание велосипедной
сети bike-shаring будет способствовать улучшению экологических показателей, снижению
финансовой нагрузки на городской бюджет при реконструкции дорог и магистралей,
повышению туристической привлекательности столицы, а также привлечению
инвестиционных ресурсов в экономику Киева.
Читать полностью >>>
По материалам bigkiev.com.ua
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Компания "Укрпошта" за прошлый год перечислила
в бюджеты почти 2,2 миллиарда
12.03.2019

АТ
"Укрзалізниця"
здійснила
погашення
першої
частини
єврооблігацій на $150 млн і виплатила черговий купонний дохід за ними.
Про це пише "Інтерфакс-Україна", передає finbalance.com.ua
За словами голови компанії Євгена Кравцова, кредитні ресурси для рефінансування
заборгованості було залучено на внутрішньому ринку. Зокрема, їх надали Ощадбанк і
Державне агентство інфраструктурних проектів України ("Укрінфрапроект"). "Запозичення
були здійснені в національній та іноземній валюті, завдяки чому були погашені валютні
зобов’язання. Це додатково знизило потенційні ризики отримання збитків від курсових
різниць", - уточнив Кравцов. Раніше "Укрзалізниця" відзвітувала про скорочення боргового
портфеля з 34,2 млрд грн у грудні 2017 р. до 30,8 млрд грн у серпні 2018 року, або на 9,94%.
Нагадаємо, в 2013 р. регіональні підрозділи Укрзалізниці залучили 500 млн дол позики
через випуск єврооблігацій компанією-нерезидентом Shortline plc. У 2015 році Кабмін
включив ці зобов’язання в план реструктуризації суверенних та квазісуверенних боргів
України. Реструктуризація єврооблігацій Укрзалізниці на 500 млн дол була завершена в І
кварталі 2016 року. Тоді Укрзалізниця домовилася з кредиторами, що ставка купона з
цінних паперів підвищується до 9,875% з 9,5%, термін їх погашення буде продовжено до 15
вересня 2021 р. з 21 травня 2018 року. При цьому дати сплати відсотків будуть перенесені
на 15 березня та 15 вересня. При цьому було передбачено такий графік погашення цінних
паперів: 60% непогашеної основної суми боргу сплачуються в 2019 році: 30% - 15 березня
2019 року, 30% - 15 вересня 2019 року; 20% непогашеної основної суми боргу сплачуються
в 2020 р: 10% - 15 березня 2020 року, 10% - 15 вересня 2020 року; 20% непогашеної
основної суми боргу сплачуються в 2021 році: 10% - 15 березня 2021 р., 10% - 15 вересня
2021 року. У лютому 2019 року Кабмін схвалив випуск "Укрзалізницею" єврооблігацій на
суму до 500 млн дол через Rail Capital Markets plc, організаторами якого виступають J.P.
Morgan Securities plc і Dragon Capital (Cyprus) Limited. Як зазначалося, облігації можуть бути
випущені за ставкою до 11% річних на строк до 7 років із можливим достроковим
погашенням, а загальний розмір комісій і витрат обмежений 3,7 млн дол.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua



06.03.2019

Райффайзен Банк Аваль, как андеррайтер выпуска, 15 февраля 2019
г. начал размещение облигаций компании "Нова пошта" серии А
(UA4000203350) на 300 млн. грн. Ставка купона - 22%.
Срок обращения - 1.5 года, досрочное погашение не предусмотрено. Напомним, топменеджмент компании "Нова пошта" на встрече с журналистами подвел итоги 2018 г. и
поделился планами на будущее. В беседе с журналистами совладелец "Новой пошты"
Вячеслав Климов отметил, что "год был хороший, но мог быть еще лучше". Понять, что дела
у компании идут хорошо, помогают другие цифры. Так, по итогам прошедшего года "Нова
пошта" установила рекорд по количеству отправлений - 174 млн посылок. Это на 20%
больше, чем в 2017 г. В конце декабря, были дни, когда компания обрабатывала более 1
млн посылок в сутки. Основным драйвером роста является развитие в Украине рынка
электронной коммерции - онлайн-магазины в прошлом году оформили 36 млн посылок. В
целом большую часть отправлений на "Новой поште" оформляют бизнес-клиенты,
количество сформированных ими посылок за год выросло на четверть. Помимо
внутреннего рынка, растет и рынок доставок из-за рубежа - 2,7 млн единиц за 2018 год.
Львиную долю в этом сегменте занимают посылки из Китая. Растут и другие направления.
Количество доставок из США выросло в 2 раза, а из Европы - в 3,5 раза. В 2018 году "Нова
пошта" продолжила расширение своей сети. Так, за прошлый год было открыто 350 новых
отделений и установлено более 200 почтоматов. На текущий момент количество точек
присутствия "Новой пошты" (отделений и почтоматов) приближается к 3 тысячам. Кроме
того, за прошлый год компания перечислила в бюджеты всех уровней более 3 млрд грн
налогов и сборов, что на 43% больше, чем за предыдущий год.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info, delo.ua

Gefco Group (Франция) назначила генеральным директором
логистического оператора "Gefco Украина" Ирину Новикову. Об этом пишет
ЦТС со ссылкой на информацию компании.
Ирина Новикова присоединилась к "Gefco Украина" в 2012 году. Ее предыдущим
назначением была должность руководителя департамента наземных перевозок региона
1520 (куда ранее входили Россия, Украина, страны Балтии и Казахстан) с центральным
офисом в Москве, в структуре которого находились девять филиалов в пяти странах со
штатом в 150 человек. На позиции гендиректора украинского представительства она
заменит Оксану Яковлеву, принявшую на себя руководство в "Gefco Балтика" (Литва и
Латвия) в качестве генерального директора и отвечающую за Балтийский регион в целом.
Gefco Group насчитывает более 300 площадок в 150 странах со штатом 13 тыс. чел. В 2017
году оборот группы составил 4,4 млрд евро. Ранее ЦТС писал о том, что правительство РФ
разрешило РЖД продать акции Gefco. Gefco планирует выйти на IPO в 2019 году, в рамках
процедуры РЖД может продать 25%+1 акции компании.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

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

Кличко підписав Меморандум з ЄБРР, який дозволить
втілити важливі інфраструктурні проекти
15.03.2019

Ринат Ахметов ликвидировал две
телеком-компании
05.03.2019

Нацкомиссия по вопросам регулирования связи (НКРСИ) исключила
из реестра телеком-провайдеров две компании Рината Ахметова - ТОВ
«ММДС - Україна» и ТОВ «ММДС - Чернівці».
Решение принято в связи с прекращением деятельности в сфере телекоммуникаций.
Ранее издание LIGA.net сообщала, что компания ММДС-Украина присоединилась к
телекоммуникационной группе Vega (ЧАО «ФАРЛЕП-ИНВЕСТ»). Обе компании принадлежат
СКМ Рината Ахметова. ММДС-Украина была снята с учета с декабря 2018-го. А объявление о
прекращении деятельности появилось у нее на сайте в октябре 2018 г. Напомним, ММДСУкраина долгое время владела эксклюзивом на частоты под 4G (2,5-2,7 ГГц). В 2016 г. 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.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
В Украине могут отключить цифровое
телевидение
14.03.2019

Государственный
концерн
РРТ,
отвечающий
за
эфирное
распространение ТВ-сигнала, близок к тому, чтобы уже с 18 марта
отключить вещателя цифрового телевидения "Зеонбуд" за долги.
Это означает, что около 4 млн домохозяйств могут остаться вообще без телевидения,
сообщила Liga.net. О скандале стало известно вчера, 13 марта, во время презентации отчета
Нацсовета за 2018 год в комитете ВР по свободе слова. Выяснилось, что концерн РРТ уже до
18 марта может за долги отключить единственного в стране провайдера цифрового
эфирного ТВ "Зеонбуд" (Т2). Информацией поделился в Facebook нардеп Григорий Шверк,
который присутствовал на заседании комитета ВР. Выяснилось, что у телевизионного
концерна РРТ кончились деньги. Вот прямо вдруг, за три недели до выборов. Должников
много, но никто не платит. В том числе "Зеонбуд". Получается, с 1 сентября прошлого года
отключили аналоговое вещание по всей стране, а теперь и цифру. То есть телевизионные
экраны в одночасье просто погаснут. Цифра от "Зеонбуда" — основной источник приема
телесигнала с эфира. Очевидно, на развитие событий будет влиять и тот факт, кому сейчас
принадлежит "Зеонбуд". Поговаривают, новый совладелец близок к президенту Петру
Порошенко. Впрочем, эта информация имеет статус слухов. Официальных комментариев, а
тем более документальных подтверждений, никто давать не хочет. …
Читать полностью >>>
По материалам mv.org.ua

ФІНАНСОВІ РИНКИ
 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Американський EXIM банк почав фінансувати
проекти в Україні
13.03.2019

Експортно-Імпортний банк США (EXIM), який після п'ятирічної
перерви відновив роботу двох програм фінансування для України, вже почав
оформлювати перші транзакції по конкретних проектах.
"Після того, як EXIM офіційно поновив роботу двох програм у грудні минулого року,
зараз він займається оформленням пакету перших транзакцій", - розповів в ексклюзивному
коментарі Укрінформу керуючий директор групи Broad Street Capital Алекс Гордін після
засідання, організованого Американсько-Українською Діловою радою в Вашингтоні. За
його словами, зокрема, йдеться про запуск проектів щодо створення комплексів сонячних
батарей. "Багато компаній займаються встановленням сонячних комплексів, бо це вигідно,
й кілька вже купують це обладнання в Сполучених Штатах, щоби встановити їх в Україні", зауважив Гордін. Крім того, за його словами, ряд сільськогосподарських виробників, яким
потрібно закупити агропромислове обладнання, насіння, видаткові матеріали, вже почали
працювати над тим, щоб придбати це все у американських компаній. Як повідомлялося
раніше, Експортно-Імпортний банк США, відновив роботу так званих короткострокових та
середньострокових програм для України після п'ятирічної перерви. Пропозиції доступні як
для приватного бізнесу, так і для підприємств державної власності. У АмериканськоУкраїнській Діловій раді (USUBC) назвали цей крок "додатковим важливим інструментом"
для американських експортерів товарів і послуг, а також для бізнесу в Україні. Крім того, в
Вашингтоні це вважають "обнадійливим сигналом" для інвесторів щодо поліпшення
економічного клімату в Україні. Короткострокові програми EXIM-банку, зокрема,
забезпечують додаткові гарантії, свого роду страхування від невиплат, для експортерів
щодо продажу товарів і послуг в Україну. Середньострокові програми націлені, насамперед,
на постачання американського обладнання або запуск невеликих проектів в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

ЕИБ пересмотрел портфель проектов
в Украине

Мер Києва Віталій Кличко підписав Меморандум про порозуміння між
Київською міською державною адміністрацією та Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку щодо програми ЄБРР «Зелені міста».
Цей документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в
столиці. Зокрема, оновити парк КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен»
новими автобусами, тролейбусами та вагонами метро. А також допоможе здійснити
комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа», капітальний
ремонт мосту «Метро». «Нами спільно було відібрано 4 проекти зі сфери транспортної
інфраструктури, які ми можемо реалізувати протягом 2019-2020 років. Буквально днями
Кредитний комітет ЄБРР затвердив концепції проектів на орієнтовну загальну вартість у
320 млн євро. Після підписання Меморандуму ми маємо підготувати всі необхідні
документи та узгодити ці проекти. Тоді будуть підписані кредитні угоди та розпочнемо
тендерні процедури», - відзначив Кличко. За його словами, це вже другий етап
співробітництва з ЄБРР. На сьогодні в рамках співпраці з Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку в столиці реалізуються два проекти щодо оновлення рухомого
складу громадського транспорту. Один - на 60 млн євро для КП «Київпастранс». Із
закупівлі 185-ти автобусів та 202-ох тролейбусів. А також на 40 млн євро для КП «Київський
метрополітен» - закупівля 50 вагонів метро. Ці проекти діятимуть до 2021 року. Кличко
зазначив, що іншим, не менш важливим проектом буде
модернізація системи
централізованого теплопостачання столиці, що передбачає позику КП «Київтеплоенерго»
на суму до 140 млн євро під гарантію Київської міської ради. «Концепції цих проектів
затверджено в межах регіональної політики Програми «Зелені Міста», яка передбачає
допомогу ЄБРР у фінансуванні пріоритетних проектів екологічної інфраструктури, у
здійсненні стратегічного планування. А також - технічного сприяння та донорської
підтримки», - підкреслив мер столиці. В рамках Програми «Зелені Міста», яка допомагає
впроваджувати екологічні технології, окрім фінансових ресурсів, ЄБРР надає містампартнерам підтримку у розробці та реалізації плану дій «Зелені міста». А також - допомогу
у визначенні інвестиційних програм та отриманні донорської допомоги.
Читати повністю >>>
За матеріалами kiev.klichko.org



РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Ощадбанк виплатив $420 млн за єврооблігаціями 2011 року
07.03.2019

Державний Ощадбанк перерахував $420 млн. за кредитною угодою в
рамках емісії єврооблігацій на $700 млн, випуск яких було здійснено у 2011
році. Про це пише видання biz.nv.ua
Виплачена сума становить 60% загального обсягу випуску. Разом із плановим
погашенням Ощадбанк також здійснив виплату процентів. Відповідно до умов випуску
власники облігацій отримають кошти 11 березня ц.р. Випуск єврооблігацій був здійснений
Ощадбанком у вигляді нот участі у кредиті у 2011 році, та у 2015 році репрофільований в
рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом. Репрофілювання випуску
єврооблігацій передбачало продовження кінцевого строку погашення на сім років, до 2023
року. Залишок основної суми буде погашено вісьмома рівними частинами кожні півроку
починаючи з вересня 2019, з остаточним погашенням 10 березня 2023 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Мінфін: Укргазбанк повністю виконав зобов’язання
для входження IFC в число акціонерів
11.03.2019

Міністерство фінансів констатує, що Укргазбанк “повністю виконав
зобов’язання, передбачені меморандумом щодо підтримки приватизації
Банку, підписаним з IFC”.
Мінфін нагадує, що два місяці тому разом з Укргазбанком та IFC анонсував початок
“структурування фінансового інструмента для входження Корпорації [IFC] в капітал банку”.
Крім того, міністерство зауважує, що в рамках розширення співпраці з IFC вже “започатково
та успішно реалізовано проект з проекту з малого та середнього бізнесу в Укргазбанку”.
Нагадаємо, держава в особі Мінфіну є власником 94,94% акцій Укргазбанку. У Меморандумі
між Україною та МВФ прописано опцію входження IFC в капітал Укргазбанку. У лютому
2018 року Кабмін України підтримав розроблені Мінфіном оновлені Засади стратегічного
реформування державного банківського сектору, які передбачають можливість входження
міжнародної фінорганізації в капітал Укргазбанк з часткою 20%. В травні-2018 Президент
Петро Порошенко та операційний директор IFC Стефані фон Фріденбург обговорювали
можливість прискорення входження IFC до капіталу Укргазбанку "через механізм
конвертованого кредиту" (цитата). Укргазбанк завершив 2018 рік з прибутком 766 млн грн.
Серез здобутків Укргазбанку за 2018 рік Мінфін називає в т.ч. двократне збільшення екокредитів та зобов`язань з кредитування до 17,5 млрд грн; фінансування кожного другого
мегавату встановлених потужностей відновлювальної енергетики, що отримали зелений
тариф у 2018 році; малого та середнього бізнесу в понад 2 рази (до 5 млрд грн), а
кредитного портфелю корпоративних клієнтів - на понад 20% (до 38 млрд грн) тощо. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Владелец 75% акций Аккордбанка, супруг Оксаны Маркаровой
Данило Волынец вошел в наблсовет этого банка

14.03.2019

Министерство финансов и Европейский инвестиционный банк провели
ежегодный пересмотр состояния всех проектов, которые банк поддерживает
в Украине. Об этом сообщает Maanimo.
Участники обсудили прогресс в выполнении проектов, о которых договорились на
прошлом совещании. После этого они согласовали план действий на этот год и
рассмотрели перспективы будущих проектов. За весь период сотрудничества Украины и
ЕИБ были профинансированы 62 проекта на сумму 5,86 млрд евро. На данный момент в
процессе реализации находятся 15 проектов на сумму 3,217 млрд евро. В энергетической
сфере открыты 4 проекта на сумму 675 млн евро, в транспортной – 3 проекта на сумму 655
млн евро. Для развития муниципальной инфраструктуры правительство согласовало с ЕИБ
5 проектов на сумму 967 млн евро. Открыт один проект в сфере образования на сумму 120
млн евро. Кроме того, 2 проекта направлены на развитие малого и среднего бизнеса, ЕИБ
финансирует их на 800 млн евро. Минфин и ЕИБ совместно проводят активную работу по
подготовке новых проектов в других сферах экономики, особенно в отношении проектов,
связанных с Энергетической стратегией Украины.
Читать полностью >>>
По материалам news.maanimo.com

49

Читайте також: ЄС та ЄБРР запустили нову
програму кредитування МСБ в Україні >>>

12.03.2019

Владелец 75,000775% акций Аккордбанка (Киев), супруг министра
финансов Оксаны Маркаровой Данило Волынец вошел в наблюдательный
совет этого банка. Об этом сообщает fixygen.ua
Соответствующее решение приняло годовое собрание акционеров 4 марта этого
года. Как говорится в сообщении банка во вторник, одновременно из набсовета
финучреждения выведены глава правления УМВБ и экс-глава правления Ощадбанка
Анатолий Гулей, которому принадлежит 4,469417% акций, а также владелец 3,49187%
акций Зиновий Кузимков. Остальные члены набсовета - Анатолий Космин, Роман Данилюк,
Владимир Кинзерский, Сергей Мищенко (владеет 0,465287% акций) и Светлана Фесенко
(владеет 9,139129% акций) - переизбраны в набсовет на новый срок. Аккордбанк основан в
2008 году. Финучреждение сообщило о проведении 12 марта внеочередного собрания
акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос увеличения его уставного капитала.
Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2019 года по размеру общих активов (1,84 млрд
грн) Аккордбанк занимал 42-е место среди 77 действующих банков. Д.Волынец, в свое
время возглавлявший набсовет Ощадбанка, является руководителем творческой
архитектурной мастерской "Архитекта", бенефициаром ИК "ITT Инвест" и ООО "Транскон".
Согласно декларации О.Маркаровой за 2017 год, ему также принадлежали доли в ПАО "ITTПлаза" (30,0575%), ЧАО "КПК" (16,67%), ЧАО СК "Аверс" (65%), ПАО "ЗППХ" (15,4936%).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

Сергій Тігіпко залишив посаду голови
правління ТАСкомбанку

ПроКредит Банк пройшов другий наглядовий аудит
системи екологічного менеджменту
12.03.2019

Український бізнесмен, основний акціонер групи ТАС Сергій Тігіпко
пішов з посади глави правління ТАСкомбанку, повідомляється на сайті
Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (Smida).
Він пішов з посади 11 березня за власним бажанням через 10 місяців після
призначення. Новим головою правління став Андрій Комаріст. Термін його повноважень
становить три роки. Раніше Комаріст обіймав посаду директора з розвитку продуктів
роздрібного бізнесу ТАСкомбанку, керівника напряму апарату голови правління цього
банку
працював
в
Цеснабанку
(Казахстан),
українському
ПриватБанку
і
Москомприватбанку (РФ). Група ТАС заснована в 1998 році, має активи в фінансовому та
промисловому секторах, сільському господарстві, нерухомості, фармацевтиці та венчурних
проектах. До неї, зокрема, входять ТАСкомбанк, Універсал Банк, Дніпровагонмаш,
Кременчуцький сталеливарний завод. У групі працює 24 тис. людей. За 2018 рік вона
отримала 2,8 млрд грн прибутку. З них фінансовий сектор - 1,5 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Банк Порошенко увеличивает уставный
капитал на 60 млн грн
14.03.2019

Международный инвестиционный банк (МИБ) планирует увеличить
уставный капитал на 59,532 млн грн, или на 21,7% — до 333,597 млн грн
путем капитализации части прибыли.
По информации банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), вопрос об увеличении уставного капитала
включен в повестку дня собрания акционеров финучреждения 19 апреля. Согласно
сообщению, за счет капитализации части прибыли номинальная стоимость акции банка
увеличится до 3 тыс. 676 грн. МИБ основан в 2008 году. Согласно данным Нацбанка на 1
января 2019 года, основным акционером МИБ выступал президент Украины Петр
Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения. Миноритарными
совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко — первый заместитель
председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый
заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег
Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика",
председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба — по 9,9008%). Кроме того,
акциями банка владеют Екатерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984%
соответственно), а также сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%) и супруга
О. Гладковского — Юлия Гладковская (0,000001%). Согласно данным Нацбанка Украины,
на 1 декабря 2018 года по размеру общих активов (7,488 млрд грн) банк занимал 24-е место
среди 77 действующих банков. Напомним, в Международном инвестиционном банке,
который принадлежит Петру Порошенко, клиентов, которых связывают с семьей Виктора
Януковича, обслуживали в рамках действующего законодательства. А сейчас на счетах в
банке арестовано более 200 млн грн. В расследовании программы "Схемы" шла речь об
обналичивании средств, ранее находившихся на счетах Всеукраинского банка развития
(ВБР), который сейчас находится на стадии ликвидации. Он принадлежал Александру
Януковичу – сыну Виктора Януковича. Согласно расследованию журналистов программы
"Схемы", бывшие сотрудники ВБР снимали деньги Януковича, в том числе через кассу
Международного инвестиционного банка, 60% в уставном капитале которого принадлежит
Ппрезиденту Украины Петру Порошенко.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Дочь убитого экс-начальника Азовского морского
пароходства выиграла суд у банка Ахметова
15.03.2019

Верховный Суд Украины отменил решение наблюдательного совета
ПАО “ПУМБ”, которым стоимость одной акции банка оценивалась в 331 грн, а
весь банк — в 4,74 млрд грн.
Своим постановлением по делу № 910/8705/18 Верховный суд встал на сторону
миноритарного акционера Анны Бандуры и отменил решение набсовета ПУМБ, согласно
которому утверждалась цена выкупа акций у миноритария. 4 июля 2018 года Анна Бандура,
которой принадлежит 0,099% акций ПУМБ, обратилась в Хозсуд Киева с иском к ПАО ПУМБ.
Она требовала признать противоправными действия банка по несвоевременному
утверждению стоимости одной простой именной акции и суммарной стоимости акций,
которые подлежат обязательному выкупу. Противозаконным она также считала
непредоставление ей как собственнику 14 тысяч 174 акций ПУМБ (0,098953%)
информации об общей стоимости выкупаемых акций и невозможность реализовать право
обязательного выкупа акций ПУМБ по “справедливой цене”. Для этого она попросила суд
отменить решение набсовета ПУМБ от 5 мая 2018 года, которое оформлено протоколом №
293. Этим решением стоимость одной акции утверждалась в 331 грн (из этого следует, что
ПУМБ в целом оценен в 4,741 млрд грн). По утверждению истца, банк должен был сообщить
ей условия выкупа акций еще до годового собрания акционеров, которое состоялось 26
апреля. Суд выяснил, что Анна Бандура присутствовала на собрании 26 апреля и
проголосовала против изменения типа банка с ПАО на ЧАО. В связи с этим у банка возникли
обязательства по выкупу акций у несогласного миноритария, и он нанял оценщика для
определения цены акций. Согласно статье 68 закона “Об акционерных обществах”,
миноритарию, который проголосовал против решения об изменении типа общества,
разрешается предъявить акции банка к принудительному выкупу. 27 апреля набсовет
утвердил выбор оценщика, а 5 мая — сумму выкупа (4,692 млн грн). Анна Бандура могла в
течение 30 дней — до 29 мая — предъявить акции к выкупу, но не сделала это. 4 сентября
суд отклонил исковые требования миноритария в полном объеме. “Законодательство не
предусматривает обязательное наличие проведенной оценки субъектом оценочной
деятельности рыночной стоимости акций на день проведения общего собрания
акционеров”, — заявили в Хозсуде. Истец подала апелляцию, но 27 ноября 2018 года
Северный апелляционный хозяйственный суд оставил ее жалобу без удовлетворения. Суд,
в частности, заметил, что Анна Бандура с 23 марта 2018 года знала, что собрание
акционеров ПУМБ рассмотрит вопрос изменения типа общества, но она не обращалась в
банк — ни до дня проведения собрания акционеров, ни в день проведения — с теми
вопросами, которые потом легли в основу иска. 20 февраля 2019 года Верховный суд
отменил решение Хозсуда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда и
принял новое решение: признать противоправными действия ПУМБ, которые состоят в
несвоевременном утверждении стоимости одной акции и общей стоимости акций, которые
подлежат принудительному выкупу; непредоставлению акционеру возможности владеть
информацией о стоимости таких акций. Решение набсовета ПУМБ от 5 мая 2018 года
признано недействительным. ... Как отмечает “Укррудпром”, Анна Бандура — старшая дочь
Анатолия Ивановича Бандуры, который с 1989 по 2000 год возглавлял Азовское морское
пароходство (АМП). Пароходство наряду с “Азовсталью”, шахтой имени Засядько и
Проминвестбанком было одним из отечественных учредителей Первого украинского
международного банка. Впоследствии доля АМП в банке досталась структурам Ахметова. 22
марта 2005 года Анатолий Бандура был застрелен в поселке Быковня под Киевом.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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ПроКредит Банк отримав підтвердження відповідності своєї системи
еко-менеджменту стандарту ISO 14001 до: 2015 в рамках другого
наглядового аудиту.
Сертифікація системи еко-менеджменту була проведена в березні 2017 р. компанією
ТЮВ Тюрінген (TÜV Thüringen e.V.) і підтверджена в березні 2018 і 2019 р. Сертифікат діє до
березня 2020 року і поширюється на всі відділення ПроКредит Банку. Система екологічного
менеджменту дозволяє ПроКредит Банку управляти своїм впливом на навколишнє середовище. Банк не здатний надати значний негативний вплив на навколишнє середовище
безпосередньо; така специфіка сфери надання фінансових послуг. Прямий вплив обмежена
споживанням енергії, палива, паперу та води, а також формуванням відходів. При цьому, в
2018 р. банк знизив своє споживання електроенергії на 18%, теплової енергії – на 46%,
паперу – на 40%, відповідно. Тому ПроКредит Банк приділяє значну увагу екологічному підходу у своїй кредитній діяльності. Через фінансування клієнтів банк надає хоч і опосередкований, але більш значущий вплив на навколишнє середовище, ніж безпосередньо. Тому
ПроКредит Банк ретельно перевіряє, як потенційні позичальники керують екологічним і
соціальним ризиками своєї діяльності, і фінансує тільки ті компанії, де управління цими
ризиками знаходиться на належному рівні. Крім того, банк фінансує «зелені інвестиції» –
інвестиції в енерго-ефективність, поновлювану енергетику і екологічно-дружні проекти.
Станом на 28 лютого 2019 року частка зелених кредитів в загальному кредитному портфелі
банку складає 15,2%. На аналогічну дату 2018 року частка становила 12,9%.
Читать полностью >>>
По материалам ProCredit Bank
Банк групи "Континіум" шукає собі члена правління,
який буде відповідати за фінмоніторинг
16.03.2019

Наглядова рада “Банку інвестицій та заощаджень” ухвалила рішення
про припинення повноважень з 18 березня вiдповiдального працiвника за
проведення фінмонiторингу, члена правлiння Віталія Базюка.
Базюк В. перебувала на вказаній посадi з 03.12.2018 р. “Пiдставою для припинення
повноважень члена правлiння, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового
монiторингу Базюка Вiталiя Вiкторовича призначення його тимчасово в.о. вiдповiдального
працiвника за проведення фiнансового монiторингу. Посада члена правлiння,
вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу ПАТ «Банк iнвестицiй
та заощаджень» на даний час є вакантною”, - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, в червні
2018 року НБУ наклав штраф на "Банк інвестицій та заощаджень" (підконтрольний групі
"Континіум") на 5 млн грн за здійснення ризикової діяльності. За даними регулятора, банк
на підставі документів, що не відповідають дійсності, провів за рахунками пов`язаних між
собою юридичних осіб великомасштабні (понад 7 млрд грн) фінансові операції, що містять
ознаки легалізації кримінальних доходів та фіктивного підприємництва. Як констатував
НБУ, ці кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua



НЕ БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ З ПОСЛУГАМИ БАНКІВ
ОБМІН ВАЛЮТ. ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ. БАНКОМАТИ

Visa назначила Чирву из "Смарт-Холдинга" региональным
менеджером в Украине и Молдове
12.03.2019

Американская компания Visa Inc., оператор одной из крупнейших в
мире платежной системы Visa, с 1 марта 2019 г. назначила региональным
менеджером в Украине и Молдове Светлану Чирву.
Как пишет interfax.com.ua, на предыдущей должности в "Смарт-Холдинге" Светлана
отвечала за формирование стратегии развития розничного банковского бизнеса. "Украина
- ключевой рынок для компании Visa. Я уверена, что Светлана сможет вывести бизнеспоказатели компании на новый уровень", – приводятся в сообщении компании слова
старшего вице- президента, директора регионального подразделения Visa в Украине,
странах СНГ и Юго-Восточной Европы Веры Платоновой. Светлана Чирва имеет более 20
лет профессионального опыта в различных сферах, включая FMCG, страхование и
банковское дело. Ранее она работала советником председателя правления СК "Оранта" и
заместителем председателя правления по вопросам потребительского кредитования в
Дельта Банке. В конце февраля этого года Нацбанк сообщил, что основной конкурент Visa –
Mastercard – увеличил отрыв от нее на украинском рынке по числу карточек. Количество
активных карточек в платежной системе Mastercard в четвертом квартале 2019 года
выросло на 4,3% – до 25,97 млн шт., тогда как у Visa было зафиксировано их снижение на
6,9% – до 10,52 млн шт. Согласно данным НБУ, в целом число активных платежных
карточек в Украине в октябре-декабре 2018 года возросло на 0,8% – до 36,95 млн шт., в
результате доля Mastercard на украинском рынке выросла до 70,3% с 67,9%, тогда как доля
Visa сократилась до 28,5% с 30,8%. Нацбанк также сообщил, что в целом число платежных
карточек в обращении в Украине в октябре-декабре прошлого года уменьшилось на 2% –
до 59,39 млн. шт. Их рост был зафиксирован только для Mastercard – на 1,7%, до 41,23 млн
шт., тогда как у Visa зафиксировано падение на 9,7% – до 17,55 млн шт.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ

Не надеясь на государство: шесть способов
накопить на пенсию в Украине
15.03.2019

В Украине работает только один уровень пенсионной системы –
солидарный. Это когда пенсионеры получают деньги за счет тех, кто
официально работает и платит налоги.
Однако из 42 млн украинцев работают только 16,1 млн. Остальные – дети, нетрудоспособные, безработные или работающие неофициально. Еще есть обязательный накопительный уровень, когда из зарплаты отчисляется некий процент на пенсионный счет человека. В странах Европы он работает несколько десятков лет: в Швейцарии этот уровень
запустили в 1982-м, а в Польше – в 1999-м. В Украине ее введение постоянно откладывают.
Третий уровень – добровольный накопительный. Украинцы могут добровольно отчислять
процент от зарплаты на счет в частном пенсионном фонде. А Фонд инвестирует деньги в
депозиты, недвижимость, ценные бумаги и так далее. Однако никаких гарантий, что деньги
не "съест" инфляция – нет, поскольку все накопления в гривне. Но не стоит рассчитывать
только на солидарную пенсионную систему. Сегодня средняя пенсия в Украине составляет
2645 гривень или 98 долларов. И чем раньше начать заботиться о старости, тем лучше Как
самостоятельно позаботиться о своей пенсии, разбирался сайт "Сегодня".
Когда начинать откладывать и по сколько >>>
По материалам segodnya.ua

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

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



ІНШЕ

"Брокери" через фінансову піраміду ошукали
клієнтів на 70 млн грн
13.03.2019

У Києві викрито групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на
70 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу
прокуратури столиці.
"Припинено діяльність злочинної групи, учасники якої організували масштабну
фінансову оборудку для власного збагачення. Злочинна група діяла на території декількох
міст України", - повідомили у прокуратурі. Як зазначається, один з її офісів розташовувався
у м.Києві. "Учасники групи на чолі з 43-річним чоловіком організували шахрайську схему
заволодіння грошовими коштами громадян шляхом повідомлення останнім неправдивої
інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на міжнародному
фінансовому ринку через створену організацію – фінансову піраміду "Forex Trend", вказали у відомстві. Вказано, що для реалізації схеми зловмисники створили інтернет-сайт,
на якому потенційним вкладникам пропонувалось інвестувати грошові кошти. За рахунок
грошей вкладників зловмисники проводили фінансові операції на міжнародному
фінансовому ринку. При цьому створений ними інтернет-сайт не дозволяв інвесторам на
власний розсуд розпоряджатися внесеними грошима. "Надалі для досягнення своєї мети
зловмисники підшукували осіб для створення суб’єктів господарської діяльності, через
банківські рахунки яких виводили грошові кошти "інвесторів", спричинивши останнім
збитків на суму понад 70 млн гривень", - додали у прокуратурі. У провадженні потерпілими
наразі визнано 16 громадян. Трьох організаторів оборудки встановили. Наразі їм
повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.
190 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, у реєстр внесли заяви 40 жертв фінансової
піраміди на Тернопільщині. "Триває досудове розслідування кримінального провадження,
розпочатого за частиною 4 статті 190 та частиною 2 статті 209 ККУ щодо чотирьох осіб,
причетних до організації фінансової піраміди "Хелікс". До ЄРДР внесено заяви 40
потерпілих у справі "Хелікса", – йдеться в повідомленні. За даними поліції, на даний час
загальне число осіб, які стали жертвами шахрайських схем, становить понад 250 осіб.
Остаточної суми збитків ще не підраховано, але, як уточнили в поліції, складає вона десятки
мільйонів гривень. Як пояснили у слідчому управлінні ГУНП в Тернопільській області,
тривалий процес досудового розслідування зумовлений тим, що багато потерпілих
перебувають за межами країни і немає можливості опитати їх, а також слідчі досі очікують
надходження матеріалів виконання процесуальних дій у межах міжнародного
співробітництва. Як повідомлялось раніше, в 2017 році у Вінницькій області створили
"фінансову піраміду", яка існувала під виглядом інвестиційної компанії.
Читати повністю >>>

Читайте також: Багатомільйонну фінансову
піраміду ліквідували на Дніпропетровщині >>>

За матеріалами unn.com.ua
ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Інвесторів залучать до створення мережі магазинів із асортиментом
продуктів найвищого споживчого попиту
05.03.2019

У столиці для реалізації проекту зі створення об’єктів роздрібної
торгівлі продуктами харчування, що користуються найвищим споживчим
попитом у місті Києві, буде проведено інвестиційні конкурси.
Їх організація покладена на Департамент економіки та інвестицій згідно з Розпорядженням КМДА №370. Замовником проекту визначено Департамент промисловості та
розвитку підприємництва. Підготовчі (передінвестиційні) роботи для проведення
інвестиційних конкурсів у частині розробки орієнтовних техніко-економічних показників,
передпроектних пропозицій до умов конкурсу здійснюватиме КП «Київське інвестиційне
агентство». Розміщення мережі магазинів передбачено в тимчасових спорудах у межах
пішої доступності від житлових будинків у десяти районах столиці. Попередньо асортимент
товарів складатиметься з соціально затребуваних сортів хліба, м’яса птиці, яєць, молока та
молочних продуктів. Оголошення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора буде
опубліковане на офіційному порталі Києва (www.kyivcity.gov.ua) та у друкованому виданні
«Хрещатик Київ». Раніше у рамках подальшої реалізації соціального інвестиційного проекту
між міською владою та ПрАТ «Київхліб» було підписано Меморандум про продовження
реалізації хлібу в столиці за спеціальними зниженими цінами у 150 об’єктах роздрібної
торгівлі, встановлених у рамках раніше укладених інвестиційних договорів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
Час зростання: український рітейл в цифрах,
фактах і картинках
13.03.2019

Дані Держстату: як змінювалася ситуація у вітчизняній роздрібній
торгівлі за кількістю підприємств, діловими очікуваннями, прогнозами та у
реальності. Про це пише rau.ua
Головне статистичне відомство України опублікувало цікаву статистику: як
змінювалася кількість суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаних з оптовою та
роздрібною торгівлею, за останні шість років. А також багато додаткової інформації,
аналізуючи яку, можна скласти загальне уявлення про розвиток рітейлу країни в
найскладніші для вітчизняного бізнесу часи. Для чистоти експерименту ми порівнюємо
останній передкризовий рік – з 2013-го в Україні відбулися глобальні зміни, що
кардинально змінили звичну картину – і нинішній стан галузі.
Підйом після спаду. Один з вельми характерних показників – кількість підприємств,
що працюють в сфері торгівлі. На листопад 2013 року, тобто ще до початку Революції
Гідності та наступної анексії Криму і вторгнення проросійських бойовиків в Донбас, в
Україні налічувалося 112 243 торгових компанії – як оптових, так і роздрібних. Після
початку масштабної економічної кризи, пов’язаної з окупацією Криму й окремих районів
Донецької та Луганської областей, підприємствам рітейлу, як і представникам інших сфер
бізнесу, довелося нелегко. Наприклад, уже в 2016 році в галузі було зареєструвало всього 83
120 компаній – на 26% менше, ніж в 2013-му. Втім, потім бізнесмени подолали шок, і
роздрібна торгівля України почала поступово відновлюватися. Як мінімум – за кількістю
СПД. На листопад минулого року в країні в сфері торгівлі працювали 94 732 фірми. У
певному сенсі можна говорити, що рітейл продовжує виходити з кризи. Більш того, якщо
врахувати, що левова частка тих, компаній, що пішли з ринку роздрібної торгівлі, припала
якраз на постраждалі від агресії РФ регіони, то галузь вже повернулася на докризові
показники. Наприклад, в 2013 році за межами Донбасу та Криму працювало 95 530
компаній – цілком можна порівняти з нинішніми 91 265 (без урахування Донецької і
Луганської областей). Втім, не всі регіони відновилися в повному обсязі. Помітно менше
підприємств торгівлі стало в Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Харківській
областях. Зате істотно збільшився даний показник в Києві та області, на Черкащині та
Миколаївщині. Тут бізнес ожив після кризи і знову почав відкривати нові компанії і
створювати робочі місця.
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Оборот і очікування. Відповідно зміни кількості працюючих компаній, політичним і
економічним потрясінням змінювався й оборот підприємств роздрібної торгівлі. Так, в
2013-му цей показник склав 884,2 млрд грн. Першим більш-менш стабільним, без різких
стрибків курсу, став 2017 рік. І показник відразу виявився нижчим, ніж в 2013-му:
рітейлери наторгували на 815,3 млрд грн – тобто доходи помітно скоротилися. Але вже в
минулому році сфера роздрібної торгівлі знову продемонструвала зростання: виручка
рітейлерів за 2018-й склала 928,6 млрд грн – і це при зміцненні гривні та інфляції в районі
10%. Також, якщо уважно вивчити графіки ділових очікувань бізнесменів, зайнятих в
торгівлі, можна побачити, як поступово повертається оптимізм. При цьому треба
враховувати, що українські підприємці традиційно скептично ставляться до перспектив
економіки країни, тому завжди готуються до гіршого. Особливо в роки, коли проходять
вибори всеукраїнського рівня. А на 2019 рік заплановані відразу й президентські, й
парламентські вибори. Що цілком пояснює скептицизм підприємців. Проте, в цілому за
останні три роки бізнес став більш впевненим у завтрашньому дні, й очікування рітейлерів
змінюються за принципом «крок назад – два кроки вперед». Обнадійлива динаміка. Також
радує, що з кожним роком дещо знижуються побоювання підприємців з приводу
неминучого підвищення цін. Наприклад, в першому кварталі цього року лише половина
респондентів Держстату впевнені, що ціни реалізації товарів в роздрібній торгівлі будуть
рости. Причому є певна кількість оптимістів, які вважають, що вартість деяких категорій
товарів навіть знизиться. До того ж треба враховувати, що інфляційні очікування
розганяють в тому числі й вже згадувані побоювання через рік виборів.
Персонал та інвестиції. Ще два статистичних показника, ща прямо вказують на
пожвавлення роздрібної торгівлі: обсяг капітальних інвестицій в галузь і ситуація на ринку
праці. У минулому році в український рітейл надійшло 19,3 млрд грн капітальних
інвестицій. Для порівняння – в 2017-му вкладення склали трохи менше 8 млрд грн (тобто
рік до року в грошовому вираженні інвестиції зросли більш ніж в два рази!), в 2016-му – 7,5
млрд грн, а в найскладніший для операторів роздрібної торгівлі рік – 2015-й – усього 5,1
млрд грн. Тенденція зростання інвестицій в наявності, а значить – бізнес впевнений в
перспективності галузі. При цьому найвищий ріст вкладень відзначався як раз в IV-му
кварталі минулого року – відразу на 33%. Що стосується ринку праці, то позитивні
тенденції щодо рітейлу відзначаються й тут. За даними Держслужби зайнятості, практично
весь минулий рік (за винятком I-го кварталу), кількість відкритих вакансій у сфері торгівлі
залишалася стабільно високою, і постійно зростала в порівнянні з 2017-м. Пік був
зафіксований в третьому кварталі: тоді компанії роздрібної торгівлі пропонували понад 15
000 робочих місць – на третину більше, ніж роком раніше. Просто кількість відкритих
вакансій може свідчити також про відтік робочої сили, але паралельно з ростом попиту на
співробітників знижувалася й безробіття в галузі торгівлі: якщо на початок минулого року
було зареєстровано 54 900 безробітних фахівців сфери торгівлі, то в кінці – вже 49 500.
Тобто навіть поступове працевлаштування незайнятих українців не здатне наситити
зростаючий український ритейл. Ще один характерний показник: очікування роботодавців
щодо кількості працівників. У III кварталі 2017 року вперше за вісім років бізнесмени
повідомили, що очікують збільшення кількості співробітників на підприємствах торгівлі. Й
з того часу вже п’ятий квартал поспіль ці очікування залишаються оптимістичними.
Резюмуючи, можна з впевненістю говорити, що український рітейл більш–менш успішно
подолав найскладніший час, і тепер, якщо не завадять обставини непереборної сили у
вигляді війни, політичних і економічних пертурбацій або інших малопрогнозованих
факторів, буде успішно розвиватися і рости.
Читати повністю (інфографіка) >>>

Читайте також! Пішли по-англійськи: хто з
рітейлерів і чому пішов з України >>>

За матеріалами rau.ua
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ & МАГАЗИНИ
 FMCG

Прокуратура подала до суду
на "АТБ"
05.03.2019

Білоцерківська прокуратура подала позов до апеляційного суду
Київської області.Вимагають зупинити будівництво супермаркету АТБ на
території парку ім. Тараса Шевченка.
Накласти арешт на землю, де проходять роботи. Ділянку у парку міська влада
продала товариству "Трайдент" 2006-го. Пізніше її перекупило "АТБ-інвест". Торік почали
зводити супермаркет. Місцеві активісти виступили проти. Магазин не можна зводити у
парковій зоні і землі віддавати приватним інвесторам, пояснюють. Передали інформацію
про порушення прокуратурі. Вона відкрила справу. «Разом зі слідчими з економічних
питань підняли генеральний план парку, який був затверджений ще у 1980-х роках, говорить 33-річний Ігор Коча, громадський активіст, заступник голови громадської ради. Не існує детального плану на забудову цієї ділянки. Влітку, коли починали будівництво, ми
попереджували міського голову про незаконність». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
Велмарт впроваджує технологію Pick&Go для
самостійного сканування і оплати товарів
06.03.2019

Технічний старт програми Pick&Go стався в лютому, а до кінця
березня рітейлер підключить всі магазини мережі Велмарт, а потім Велика
Кишеня і ВК Експрес. Про це пише rau.ua
Retail Group була однією з перших компаній, які почали впровадження кас самообслуговування: ще в 2013 р. З огляду на зростання інтересу споживачів до самообслуговування і максимальне поширення смартфонів, компанія впроваджує мобільний додаток
Pick&Go, який дозволяє покупцю самостійно, без допомоги касирів, робити покупки в
супермаркеті. “Ми розуміємо, що Pick&Go – інноваційна пропозиція на ринку, яка в Україні
вперше реалізується в такому вигляді. Якщо до цього ми бачили в інших рітейлерів
мобільні додатки, які були замкнуті або в рамках програми лояльності, або обмежені
акційними програмами, то наша технологія дозволить здійснювати і оплату в мобільному
гаманці “, – розповідає Микола Рясько, IT-директор Retail Group. Поки в Google Play і Apple
Store завантажена Beta версія Pick&Go. Офіційний запуск програми заплановано на 20-ті
числа березня. А протягом найближчого місяця в компанії планують запустити сервіс в усіх
27 магазинах Велмарт. У мережах Велика Кишеня і ВК Експрес сервіс з’явиться після
офіційного запуску, коли буде перевірений весь функціонал і налаштована вся інтеграція з
ІТ екосистемою компанії. Працювали над додатком близько року. Поки що існуючий
функціонал Pick&Go дозволяє сканувати покупки самостійно, редагувати список покупок,
самостійно здійснювати в додатку оплату. Оформивши і сплативши покупки в додатку,
клієнт виходить через «точку оплати», минаючи черги і касирів. В процесі покупки клієнт
контролює свій бюджет з урахуванням вартості свого кошика, який бачить на екрані
смартфона. Надалі функціонал буде істотно расшірений. Безпека платежів гарантується
Mastercard, оскільки оплата прив’язана до гаманця Masterpass. ...
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

Сеть «Рукавичка» расширяет свою сеть
в Волынском регионе

 NOT-FOOD

 FASHION RETAIL (CLOTHES & SHOES - С&S)
06.03.2019

Западноукраинский торговый оператор “Львовхолод” 7 марта
открывает свой новый магазин. Об этом сообщает он-лайн издание
TradeMaster.UA со ссылкой на All Retail.
Новый маркет “Рукавичка” будет находиться в городе Луцк по адресу улица Богдана
Хмельницкого 26. Магазин будет располагаться в новом торговом центре, расположенном в
непосредственной близости к мэрии. Торговый центр был построен в 2018 году. Стоит
отметить, что новый торговый объект сети станет непосредственным конкурентом
магазина “Сім23”, который будет находиться на расстоянии 150 метров от “Рукавички”.
Первый торговый объект “Рукавичка” появился в областном центре Волынской области 1
февраля 2019 по адресу проспект Грушевского 26. На данный момент компания
“Львовхолод” насчитывает 141 магазин в семи разных областях Украины.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Сеть "Эко-лавка" провела ребрендинг и планирует
запустить интернет-магазин
07.03.2019

Сеть магазинов у дома полезных продуктов и экологических товаров
"Эко-Лавка" планирует провести ребрендинг в течении 18 месяцев, а также в
ближайшие месяцы запустить работу интернет-магазина.
Обновленная стратегия предусматривает внедрение омниканального подхода,
сообщили в пресс-службе "Эко-Лавки". В ближайшее время сеть запустит работу интернетмагазина с доставкой товаров по адресу и возможностью самовывоза покупок из магазина.
Сеть "Эко-Лавка" также планирует представить несколько магазинов с обновленной
концепцией площадью от 18 до 30 кв.м. Посмотреть, как выглядит магазин нового формата
можно здесь. Кроме того, у магазинов сети теперь новый логотип. Сейчас сеть "Эко-Лавка".
насчитывает 94 магазина в 12 городах Украины.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Сеть фрешмаркетов «Брусничка» запускает систему
складского аутсорсинга.
12.03.2019

Теперь продукция отдельных категорий будет распределяться по
магазинам
торговой
сети
при
помощи
грузовых
автомобилейрефрижераторов, которые предоставляет компании подрядная организация.
Автопарком аутсорсинговой компании будут транспортироваться товары глубокой
заморозки, которые требуют особых условий перевозки при температурном режиме от
−20℃ до +6℃. Это позволит компании расширить круг поставщиков отдельных категорий
продукции, а также оптимизировать систему доставки товаров в магазины, что означает
всегда своевременное появление товаров на полках фрешмаркетов. «В данный момент
компания Украинский Ритейл имеет в своем составе два склада - склада сухой продукции и,
так называемый, «холодный склад». Тем не менее, мы стремимся к максимальному
комфорту наших покупателей, который во многом зависит от своевременной доставки
товара и его свежести. Именно поэтому принято решение запустить аутсорсинговый склад
глубокой заморозки. Уверен, что это нововведение позволит улучшить доставку базовых
товаров - мяса и рыбы, необходимых для ежедневной покупки. Однозначно это позитивно
отразиться качестве поставляемой продукции и соблюдении сроков хранения, рассказывает директор компании «Украинский Ритейл» Сергей Беляев.
Читать полностью >>>
По материалам Компании «Украинский Ритейл»
Мережа дискаунтерів АТБ відкрила ювілейний
1000-й магазин
11.03.2019

Група компаній АТБ, що розвиває однойменну мережу в Україні, 4
березня відкрила 1000-й магазин в Україні, і за тиждень довела кількість
торгових точок до 1002-х об’єктів
Ювілейний магазин розпочав роботу в с. Крижанівка, Одеської обл. за адресою: вул.
Академіка Сахарова, 3. На 11 березня торговельна мережа АТБ налічує вже 1002 торгових
об’єкта, розташованих в 256 населених пунктах 22 областей України. «Група компаній АТБ
зберігає високі темпи розвитку торгової мережі протягом більше десяти років.
Нарощування потужності здійснюється на основі розробленої менеджментом компанії
довгострокової стратегії, яка передбачає поєднання зростання кількісних показників з
впровадженням нової концепції магазинів – передових європейських технологій, концепцій
і практик розвитку формату дискаунтера», – коментує генеральний директор корпорації
АТБ Борис Марков. За його словами, пріоритетом розвитку в поточному році залишається
нарощування присутності компанії в Західному і Південному регіонах України, а також
продовження роботи з оновлення торгових об’ектов. В планах АТБ-маркет на 2019 рік –
відкриття більше 100 нових магазинів і реконструкція 50 торгових об’єктів. Нагадаємо, за
підсумками 2018 року рітейлер відкрив 80 нових дискаунтерів, в тому числі 34 магазина в
Західній Україні та 14 – в Південному регіоні. Одночасно була проведена реконструкція 41
магазина. Товарообіг торгової мережі АТБ за результатами 2018 року склав 103,9 млрд грн
(з ПДВ), що на 23% більше, ніж показники 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
В Полтаве открывается «мистическое»
Сільпо
13.03.2019

Открытие нового магазина состоится 13 марта в 12:00 на улице Ивана
Мазепы 45/4 в г. Полтава. График работы с 8:00 до 23:00. Об этом сообщает
TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-релиз компании.
Вдохновение для оформления магазина создатели «Сільпо» черпали в призведениях Гоголя - украинского Эдгара По, многие произведения которого тесно связаны с
полтавским регионом. На 1800 м² посетителей обещают удивлять широким ассортиментом
товаров и готовых продуктов, среди которых: сочное мясо на гриле и свежая рыба,
аппетитная выпечка, экзотические фрукты и овощи, ароматный кофе собственной обжарки
и свежеиспеченная пицца. В Сільпо советуют "заручиться поддержкой мистической силы,
ведь самостоятельно домой вам столько не унести". В новом магазине будут работать 11
стационарных касс, 5 – самообслуживания, 2 экспресс-кассы и один "табачный киоск с
зельем для вашей люльки". Ранее сообщалось, что «Сільпо» откроет новый концептуальный
маркет. Открытие запланировано на июнь текущего года. Располагаться новый маркет
будет в Одессе на Овидиопольской дороге 1 - в одном помещении с гипермаркетом
“Эпицентр”. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда “Сільпо” и “Эпицентр”
отказываются под одной крышей: пилотный проект такого рода был запущен Fozzy Group
еще в 2015 году в Киеве. Площадь одесского помещения, часть которого будет отдана под
маркет “Сільпо”, составляет 66 880 квадратных метров. Одесские сайты поиска работы уже
содержат информацию о вакансиях в новом “Сільпо”. …
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Магазин легендарного бренду Karl Lagerfeld
вже в Ocean Plaza
07.03.2019

Бренд KARL LAGERFELD відкрив на першому поверсі ТРЦ Ocean Plaza
pop-up простір. Цей дім моди відомий своїм передовим підходом до дизайну
і особливим поглядом на моду.
Відома французька марка відрізняється особливим вільним поглядом на моду. В
основу ДНК бренду було вкладено іронічний підхід до моди в поєднанні з незмінним
паризьким шиком і елегантністю. У pop-up просторі KARL LAGERFELD представлені жіночі
аксесуари, одяг і взуття, а також колекція IKONIK. Отметим, 28 февраля состоялась
торжественная церемония награждения победителей Национальной Премии Украины
Retail Awards «Выбор потребителя 2018». ТРЦ Ocean Plaza, начиная с 2013 г. ежегодно
одерживает победу в номинации «Большой торговый центр Киева» и 2018 г. не стал
исключением. Вот уже 8 лет организаторы Премии – Retail Platforma и Malls Club Ukraine &
Belarus, проводят данное мероприятие, которое стимулирует розничные сети и торговые
центры к улучшению уровня обслуживания и качества услуг, повышению
конкурентоспособности на национальной и мировой арене и, конечно же, завоеванию
признания и лояльности потребителей. Победа ТРЦ Ocean Plaza в очередной раз
подтвердила многолетнее лидерство молла среди лучших торговых центров Украины.
Читати повністю >>>
За матеріалами UTG
LeBoutique відмовився від ТБ-реклами і
“наружки”. Чому і навіщо
11.03.2019

Маркетинг-директор компанії Олексій Попов в бліц-інтерв’ю
розповів про підсумки 2018 року і про те, які зміни відбувалися в компанії
останні півроку. Про це пише rau.ua
LeBoutique знаходиться в п’ятірці лідерів українського сегменту торгівлі одягом і
аксесуарами через інтернет. Річний оборот компанії за словами засновників становить
понад $ 50 млн, а сама вона, за їхніми оцінками, коштує $ 75 млн. В день компанія
обслуговує до 10 000 замовлень. Однак останні кілька років компанія переживає глобальні
зміни: ресурс, який з самого старту працював по моделі flash-sales, в кінці 2017 го змінив
вектор розвитку і став розвиватися за моделлю маркетплейсу. Усі ці пертурбації не могли
не відбитися на показниках охоплення аудиторії проекту в UАnet: в 2018 році, згідно з
даними дослідження RAU, хоча LeBoutique все ще залишається на третьому місці серед
гравців Fashion, але його охоплення зменшилося з майже 19 до 10,3%. Що відбувалося в
компанії в 2018 році? Олексій Попов змінив на посту директора по маркетингу LeBoutique
Юлію Шилову в серпні 2018 року. Топ-менеджер розповів RAU, як за цей період змінилася
маркетингова стратегія, комунікації з клієнтами, що відбувалося з web і мобільною
платформами і які напрямки в розвитку вийшли в пріоритет в 2019 році. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Первый Decathlon откроется в Ритейл парк
Петровка в конце марта
13.03.2019

Как подтверждают в пресс-службе украинского представительства
Decathlon, магазин одного из самых ожидаемых на отечественном рынке
брендов официально откроется уже 23 марта.
Decathlon, согласно опросам украинских потребителей, входил в пятерку самых
долгожданных торговых марок в стране – наряду с H&M, Koton, DeFacto и IKEA. Все они,
кроме IKEA, или уже работают в Украине, или, как Decathlon, подтвердили открытие первых
торговых точек уже в ближайшее время. На презентации бренда в нашей стране в сентябре
прошлого года генеральный директор Decathlon Украина Флоран Гийе отметил: «Украина очень интересный для нас рынок, поскольку это самая большая страна Европы. Кроме того,
природа вашей страны позволяет заниматься всеми видами спорта круглый год: у вас есть
горы, море, реки и равнины. Мы планируем предоставить покупателям возможность
покупать товары для всех видов спорта и любого уровня подготовки: от начинающих
спортсменов до профессионалов». «Мы будем продавать не столько отдельные вещи,
сколько весь комплект снаряжения для конкретных видов спорта. К примеру, если брать
маунтинбайк, то у нас спортсмен сможет приобрести все: от велосипеда и запчастей до
рюкзака, защиты и перчаток», - отметил коммерческий директор Decathlon Украина
Розарио Коццолино. Подавляющее большинство товаров ритейлер производит
самостоятельно. Собственное производство Decathlon в Украине существует с 2012 г: это
обувь, перчатки, клюшки для хоккея, беговые лыжи и многое другое. По словам Флорана,
компания не имела никаких проблем с выходом на украинский рынок. «Выход именно
сейчас связан с корректировкой стратегии группы: мы решили активизировать развитие и
выходить на новые рынки. Буквально за два года выросли с 20 до 46 стран», - рассказал
генеральный директор украинского подразделения Decathlon. Кроме магазина в Украине, в
ближайшие 12 месяцев розничные точки компании появятся также в Японии, Греции,
Хорватии, Казахстане и некоторых других странах. Следующий магазин группы в Украине
запланирован к открытию во второй очереди ТРЦ Rive Gauche на Левом берегу Днепра в
Киеве. Decathlon Group - спортивное подразделение французской компании «Ассоциация
семьи Мюлье», куда входит также мультиформатная сеть продуктовых магазинов Auchan,
строительных гипермаркетов Leroy Merlin и строительно-девелоперская компания
CEETRUS. На данный момент у бренда Decathlon более 1420 магазинов в 46 странах мира.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
 HOUSEHOLD RETAIL (HOUSE & OFFICE - H&O)

Датская сеть Jysk увеличит количество
магазинов в Украине в 2 раза
06.03.2019

Датская сеть по продаже товаров для дома за четыре финансовых
года (длится с сентября по сентябрь) планирует удвоить свои сеть в
Украине, открыв около 50 магазинов в разных регионах страны.
"Сумма инвестиций в открытие магазина - около 10 млн грн", - исполнительный
директор Jysk в Украине Евгений Иваныця. Сеть также занимается переформатированием
части уже работающих магазинов. С начала этого года было обновлено шесть магазинов
сети, включая торговую точку в ТРЦ "Универмаг "Украина" и ТРЦ Fontan Sky center в Одессе.
В магазинах меняется подача продукции из-за нового освещения и более современного
торгового оборудования. "В переоборудование магазина в ТРЦ "Украина" мы
инвестировали 4 млн грн", - говорит Иваныця. По его словам, изменить формат всех
работающих магазинов Jysk планируется за шесть-семь лет. Jysk - международная
розничная сеть, которая предлагает полный ассортимент товаров для дома. Первый
магазин был открыт в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном, владельцем Jysk. ….
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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IKEA відтермінувала вихід на український ринок:
але буде альтернатива

Епіцентр починає розвиток мережі Центрів техніки
під брендом «ЦЕ ТЕ»
09.03.2019

Найбільший у світі рітейлер товарів для дому IKEA планує до кінця
цього року відкрити у Києві чотири торгових точки площею близько 500 кв.
м для видачі інтернет-замовлень.
Цю інформацію підтвердили директор торгової мережі, консультант з нерухомості
та директор столичного торгового центру. Як повідомляється, введення в експлуатацію
ТРЦ Ocean Mall, де компанія планувала відкрити свій перший магазин в Україні,
відкладається. Девелопер Вагіф Алієв не встигає відкрити ТРЦ у встановлений термін, тому,
за словами директора мережі, IKEA вирішила не чекати і звернулася до консультантів із
проханням підшукати чотири приміщення в торгових центрах, де буде видаватися
продукція, замовлена через сайт. За словами президента консалтингової компанії UTG
Вадима Непосєдова, проблем з пропозицією немає, і кожен торговий центр буде радий
відкриттю невеликого магазину IKEA. Орендатор, у свою чергу, гарантовано отримає
великий потік відвідувачів. «Магазини займатимуться видачею продукції, яку споживачі
будуть замовляти через інтернет», – говорить Непосєдов. IKEA не планує розривати договір
з Алієвим. Представники бізнесмена цю інформацію не коментують. У грудні 2018 року
компанія "НП Логістик", що входить до групи компаній "Нова Пошта", уклала угоду про
надання логістичних послуг шведському рітейлеру меблів і товарів для дому IKEA.
Нагадаємо, у вересні минулого року IKEA анонсувала відкриття свого першого магазину в
Україні влітку 2019 року в ТРЦ Ocean Mall. Тоді Вагіф Алієв заявляв, що другий магазин
рітейлера можуть відкрити в новому ТРЦ Lesnaya Mall. Найбільший у світі рітейлер товарів
для дому IKEA планує до кінця цього року відкрити у Києві чотири торгових точки площею
близько 500 кв. м для видачі інтернет-замовлень. Цю інформацію підтвердили директор
торгової мережі, консультант з нерухомості та директор столичного торгового центру.
Читати повністю >>>
За матеріалами today.ua
 EQUIPMENT RETAIL (ПОБУТОВА ТЕХНІКА. ЦИФРОВА ТЕХНІКА. ОФІСНА ТЕХНІКА. ЕЛЕКТРОНІКА)

Vodafone уже год развивает свою розницу. Как это
влияет на рынок ритейла электроники?
06.03.2019

Год назад Vodafone заявил о масштабных планах по развитию
собственной розничной сети. За два года компания планирует увеличить
сеть на 290 магазинов, направив на это 300 млн грн.
В Vodafone ответили, что открытие торговых точек идет по плану, а начиная с конца
2018 г., компания ежемесячно открывает по 30 собственных магазинов. Участники рынка
отмечают, что при сохранении темпов развития Vodafone это повлияет на расстановку сил
в сегменте ритейл-электроники, а также приведет к структурированию рынка, когда
классические магазины будут разделены на брендшопы и торговые точки сотовых
операторов. В марте 2018 г. сеть Vodafone объединяла 30 собственных и 400 франчайзинговых магазинов. Сейчас у мобильного оператора 200 собственных торговых точек, ответили
Retailers в пресс-службе Vodafone. Эксперт рынка ритейла, экс-СЕО мультиканальной
розницы "Алло" Валерий Золотухин говорит, что в настоящий момент для мобильных
операторов собственная розница – это статья затрат. "У операторов большие доходы и они
могут позволить себе направлять значительные инвестиции в развитие собственной сети",
– говорит эксперт. Топ-менеджер одной из профильных розничных сетей говорит, что
Vodafone предлагает за аренду помещений ставки выше рыночных. В тоже время,
руководитель отдела торговых помещений компании JLL в Украине Екатерина Весна
говорит, что в ТРЦ в целом сотовые операторы платят рыночные ставки. Развитие
собственной розницы позволяет операторам напрямую взаимодействовать с
пользователем и контролировать все бизнес процессы, говорят эксперты. ...
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
В ТРЦ Lavina Mall появится новый
магазин MOYO

12.03.2019

Сучасний дизайн та інноваційні рішення, максимально широкий
асортимент та преміум-бренди, віртуальна полиця та програма лояльності –
лідер DIY-ринку України відкриває нові центри техніки «ЦЕ ТЕ».
Мережа торговельних центрів Епіцентр починає розвиток нових центрів техніки «ЦЕ
ТЕ» у форматі “магазин в магазині”. Як повідомляє прес-служба компанії, новий формат
запропонує покупцям максимально широкий асортимент, можливість зробити замовлення
за допомогою віртуальної полиці та унікальну програму лояльності. У планах компанії
відкрити 15 нових центрів техніки «ЦЕ ТЕ» у торговельних центрах мережі Епіцентр до
кінця 2019 року. Перші центри техніки «ЦЕ ТЕ» було відкрито у торговельному центрі
Модуль у місті Буча, а також у торговельних центрах Епіцентр у Полтаві (Київське шосе, 41)
та Києві (за адресами вул. Кільцева дорога, 1-Б та просп. Петра Григоренка, 40). У нових
центрах техніки акцент зроблено на поєднанні сучасного дизайну та зручності для покупця.
«Раніше відділи побутової техніки та електроніки у торговельних центрах Епіцентр не
мали власного обличчя. Зараз ми створюємо його, будуємо мережу-у-мережі, яка стане
зручніше та привабливіше для клієнтів», – зазначає керівник відділу побутової техніки
мережі Епіцентр Олександр Величко. Зміни торкнулися всього, починаючи від обладнання
та освітлення, закінчуючи принципом організації простору. Так, серцем центру техніки «ЦЕ
ТЕ» буде єдина сервісна зона, де покупець може отримати всю необхідну інформацію,
оплатити обраний товар, оформити кредит чи розстрочку, замовити додаткові послуги та
сервіси. У торговельному залі «ЦЕ ТЕ» облаштовані окремі experience- та бренд-зони, а
прихильники сучасних технологій можуть робити покупки за допомогою віртуальних
вітрин. Останні були реалізовані у партнерстві з інтернет-магазином 27.ua. Вони дають
змогу знайти необхідний товар, порівняти різні моделі, переглянути відгуки та замовити
товар, якого немає в магазині. «Асортимент «ЦЕ ТЕ» розширено у динамічно зростаючих
категоріях, серед яких смартфони, цифрова техніка та гаджети, електротранспорт, а також
традиційно широкий вибір побутової техніки. Крім того, представлені ексклюзивні моделі
провідних брендів та новинки преміум-сегменту техніки та електроніки», – додає
Олександр Величко. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Фонд гарантирования подписал договор о продаже
ТРЦ Respublika Фирташа
05.03.2019

Уполномоченное лицо ФГВФЛ на ликвидацию ПАО "КБ "Надра"
подписало договор о продаже прав требования банка по кредитным
договорам, в залоге по которым находится недостроенный ТРЦ Respublika в Киеве.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные в системе публичных
закупок ProZorro. Сообщение о подписании договора обнародовано в системе 5 марта. Со
стороны покупателя документ подписали гендиректор ООО "Солтекс Капитал" Инна
Пилюченко и исполнительный директор Денис Лукашевич. Как сообщалось ранее, ФГВФЛ
5 февраля провел аукцион по продаже прав требования банка "Надра" по кредитным
договорам, в залоге по которым находится недостроенный ТРЦ Respublika в Киеве.
Победителем аукциона стало ООО "Солтекс Капитал" с предложением 777,1 млн грн, что на
70% ниже стартовой цены в 2,59 млрд грн. В госреестре учредителем ООО "Солтекс
Капитал" значится ООО "Галеон Инвест", а его конечным бенефициаром – Джонсон Роберт
Алан (Великобритания). По словам заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ
Светланы Рекрут, Фонд позитивно оценивает итоги аукциона. При этом ожидается, что
Национальный банк Украины проведет отдельный аукцион по продаже корпоративных
прав на недостроенный киевский торгово-развлекательный центр Respublika. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Dragon Capital закрыл сделку по
ТРЦ Аладдин

06.03.2019

В Киеве начинает работу новый розничный магазин сети техники и
электроники MOYO. Об этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на прессрелиз компании.
Одна из самых крупных торговых точек сети открывается в ТРЦ Lavina Mall (ул.
Берковецкая, 6Д). На площади порядка 400 м? покупателям будут доступны новейшие
модели техники и электроники, а также широкий ассортимент аксессуаров. Официальное
открытие запланировано на 8 марта, при этом техническое открытие состоится 6 марта. В
преддверие Международного женского дня в магазине будет действовать ряд акций и
специальных предложений, что позволит выбрать и купить подарки на все случаи жизни.
Например, смартфон Asus ZenFone Max Plus будет доступен по акционной цене 3 999 грн, а
фен Philips ThermoProtect — за 589 грн. Новый магазин стал 45-м в сети, и одиннадцатым в
Киеве. Кроме того, торговая точка в Lavina Mall — одна из крупнейших среди всех
магазинов MOYO по Украине. Большaя площадь (1500 м?) только у круглосуточного складамагазина, расположенного в столице по адресу ул. Марка Вовчка, 18А. В 2019 году компания
MOYO намерена открыть еще несколько новых и продолжит реформатировать магазины
своей розничной сети. Так, вскоре начнет работу торговая точка в новом столичном ТРЦ
Blockbuster Mall (пр. Степана Бандери, 34). Кроме того, 14 февраля в черниговском ТРЦ
«МЕГА Центр» после реформата начал работать обновленный магазин MOYO.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Магазин недели: первый в Киеве Apple Shop
в МегаЦитрусе

Суд відмовився задовольнити позов ВТБ Банку
до компанії з групи "Амстор" на $14 млн
06.03.2019

07.03.2019

В МегаЦитрусе, расположенном на центральной улице Киева,
Крещатик, 29, 1 марта 2019 г.открылся первый в городе Apple Shop. Об этом
пишет издание retailers.ua
Apple Shop – формат торговой зоны с продукцией Apple, который размещается в
магазинах у ключевых розничных партнеров компании по всему миру. "Открытие Apple
Shop в Украине – результат планомерных действий компании АСБИС-Украина совместно с
"Цитрус". Мы делаем все возможное, чтобы украинские пользователи одновременно со
всем миром имели доступ к мировым продуктам техники Apple и разработкам в сфере IT и
возможность приобрести их легально, по разумным, привлекательным ценам", –
комментируют в пресс-службе "Цитрус". В Apple Shop, как и в собственных магазинах
компании Apple – Apple Store, все продумано до минимальных деталей и для удобства
покупателей: свободный доступ ко всем продуктам, детальные описания каждого из
продуктов, самый большой ассортимент оригинальных продуктов Apple, а также широкий
спектр дополнительных сервисов и услуг. ...
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

53

06.03.2019

Компания UCPIH Ltd, входящая в группу компаний Dragon Capital,
закрыла сделку по приобретению торгово-развлекательного центра
Аладдин (Киев) площадью 16 466 кв. м у компании Meyer Bergman.
ТРЦ Аладдин, общей арендной площадью 10 571 кв. м, расположен в
густонаселенном районе столицы рядом со станцией метро Позняки, недалеко от ТЦ
Piramida, который компания Dragon Capital приобрела в 2016 году. В сообщении говорится,
что в портфеле у компании теперь два торговых центра в Киеве – Piramida и Аладдин, Sky
Park в Виннице и Victoria Gardens во Львове. Общая площадь торговых центров - более 160
000 кв. м. UCPIH Ltd (Ukrainian Commercial Property Investment Holding) - это
инвестиционный холдинг, входящий в группу Dragon Capital и специализирующийся на
инвестициях в коммерческую недвижимость. Мажоритарным акционером холдинга
является Dragon Capital Investments Limited. Ранее сообщалось, что Dragon Capital купил
логистический комплекс под Киевом, а также совместно с AVentures Capital AVentures
Capital приобрел долю в компании Ciklum (штаб-квартира в Лондоне), одной из
крупнейших IT-компаний в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

Госпсуд Дніпропетровської області відмовився задовольнити позов
ВТБ Банку (на ліквідації) до ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор" (в справі
№908/144/15-г) про стягнення 14,1 млн дол заборгованості.
Таке рішення суд виніс на підставі того, що в травні 2017 року було порушено
провадження в справі про банкрутство відповідача (№904/4356/17), а станом на 26.11.2018
реєстр вимог кредиторів боржника не був затверджений. Причому ВТБ Банк у межах цієї
“банкрутної” справи не заявляв свої вимоги до ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор". Суд
констатував, що статтею 17 Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" визначено, що якщо позивач не звернувся у 30-денний строк з
дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство із
заявою про визнання його грошових вимог до боржника у справі про банкрутство, суд, який
розглядає позовну заяву, після закінчення 30-денного строку з моменту офіційного
оприлюднення поновлює позовне провадження та відмовляє у задоволенні позову.
“Враховуючи, що позивач не звернувся у тридцятиденний строк з дня офіційного
оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство відповідача із заявою
про визнання його грошових вимог до боржника (відповідача) у справі про банкрутство
наявні підстави для залишення позовних вимог без задоволення в силу положень Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"”, зауважив Госпсуд Дніпропетровської області в рішенні від 19.02.2019.
Контекст >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Київський ТРЦ "Караван" з квітня частково закриють на
реконструкцію та переформатують в аутлет-центр

ПОСЛУГИ B2C
 CABARE & CATERING (ІНДУСТРІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ)
12.03.2019

Компанія DCH Infrastructure and Real Estate планує в квітні
частково закрити на реконструкцію київський ТРЦ "Караван" на Луговій,
12 для поетапного переформатування об'єкта в аутлет-центр.
"Адміністрація ТРЦ поінформувала орендарів, що з 1 квітня закривають ролердром,
прохід біля кінотеатру Multiplex. Магазини фешн-галереї біля фудкорту вже закрилися,
швидше за все вони були поінформовані про реконструкцію і не продовжили оренду. Решта
магазинів поки що працюватимуть у колишньому режимі. У планах девелопера - зробити
велику зону фудкорту і переформатувати об'єкт в аутлет-центр", - повідомив агентству
"Інтерфакс-Україна" один із орендарів ТРЦ "Караван", який попросив про анонімність. У
компанії DCH Infrastructure and Real Estate агентству підтвердили підготовку до змін в
об'єкті, однак більш детальну інформацію відмовилися надати. Водночас плани девелопера
підтвердили й інші орендарі ТРЦ "Караван". Зокрема, гендиректор ПрАТ "МультиплексХолдинг" Віталій Писаренко зазначив, що найближчим часом кінотеатр продовжить свою
роботу, проте пізніше, ймовірно, на деякий час кінотеатр закриється. "Ми відпрацьовуємо
модель роботи, як ми можемо максимально не закривати, доки вони роблять свою
реновацію. Можливо, по-іншому буде організовано вхід (до кінотеатру). Пізніше, можливо,
нам доведеться трохи призупинитися, але поки що закриватися не плануємо. Спільно з ТРЦ
розробляємо схему, як нам мінімізувати час простою", - повідомив В.Писаренко. Як
повідомили в прес-службі "Ашан Рітейл", незважаючи на часткове закриття на реконструкцію ТРЦ "Караван" з квітня, гіпермаркет Auchan продовжить свою роботу в звичайному
режимі. За словами директора з продажу мережі магазинів Сolin's в Україні Волкана Пекера,
якщо ТРЦ "Караван" буде переформатовано на аутлет-центр, магазин компанії також
відкриється в цьому форматі. "Ми не будемо закриватися, доки проводимо переговори.
Якщо торговий центр перейде у формат "аутлет", ми теж будемо відкриватися в (форматі)
"аутлет"", - сказав В.Пекер. ТРЦ "Караван" побудовано та введено в експлуатацію в 2003
році. Загальна площа об'єкта становить 58 тис. кв. м, в ньому працює понад 200 магазинів
одягу та взуття, продуктовий гіпермаркет "Ашан", кінотеатр Multiplex, ролердром, дитячий
розважальний комплекс Fly Park. DCH Infrastructure&Real Estate входить до групи компаній
DCH та є управляючою компанією мережі ТРЦ "Караван" у Києві, Харкові та Дніпрі. Загальна
площа торгових об'єктів становить близько 250 тис. кв.м. До портфеля компанії також
входять п'ятизірковий готель Premier Palace Hotel Kharkiv і ЖК "Воздвиженка".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
В Киеве в этом году девелоперы планируют открыть 4 крупных ТЦ.
Как это повлияет на действующие ТРЦ?
13.03.2019

В этом году в Киеве откроется новых торговых площадей суммарно
на 400 000 кв.м. из которых 88% приходится всего на 4 крупных объекта –
Blockbuster Mall, Ocean Mall, Retroville и River Mall.
Как открытие этих ТЦ повлияет на уже работающие объекты в Киеве? На
конец 2018 г. общий объем предложения ТЦ в украинской столице составил 1,03 млн кв. м.,
подсчитали в компании JLL. Сейчас ситуация на рынке торговой недвижимости более или
менее стабильна. По данным CBRE Ukraine, вакантность в торговых центрах низкая и в
среднем составляет 3%, а в лучших объектах не превышает 1,5%. С начала кризиса в Киеве
было открыто не так много крупных торговых центра, а спрос со стороны ритейлеров
гораздо выше этого предложения. "Новые международные бренды продолжат выходить на
рынок, а существующие активно расширяться. В ближайшее время в Украину планируют
выйти Decathlon, The North Face, Carter’s и Home&You. Также рассматривают выход на
рынок такие бренды как: Madame Coco, Soobe, Tesla Store и Ziylan», - говорят в CBRE Ukraine.
Для активного развития розничных сетей в Украине есть основания - это увеличение
численности проживающих в Киеве людей, увеличение покупательской способности и как
следствие рост розничного товарооборота, отмечает руководитель отдела торговых
помещений компании JLL в Украине Екатерина Весна. По данным Госстата, в 2018 году в
Киеве средняя заработная плата увеличилась на 10,2%, а розничный товарооборот на 3,4%.
Так что итейлу для развития нужны новые качественные торговые центры. Но нужны ли
практически полмиллиона квадратных метров?
Лучше меньше, чем больше. В консалтинговых компаниях отмечают, что в случае
открытия всех запланированных ТРЦ - на рынке торговой недвижимости возникнет
профицит. "Это повлечет за собой перераспределение потребительских потоков между
объектами, рост доли пустующих площадей, снижению арендных ставок, особенно в
морально устаревших объектах с серьезными концептуальными недостатками», - говорит
руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник. По его
словам, с учетом нынешнего спроса рынку вполне будет достаточно практически треть от
запланируемого - это около 254 000 кв.м. Ретейлерам сложно спрогнозировать, как
повлияет на спрос выход новых торговых объектов. «Вопрос в том, что будет расти более
быстрыми темпами – количество новых торговых площадей, или новых потребителей», говорит СЕО сети Pierre Cardin в Украине Дмитрий Снежко. Однако, он отмечает, что
однозначно будет распределение потоков между ТРЦ. По картам лояльности Pierre Cardin
прослеживает, что, с открытием нового магазина сети, часть клиентов со «старой»
торговой точки переходит в новую. "Но перераспределение потоков идет медленно,
поэтому нужно несколько лет, чтобы потребитель ушел из одного ТЦ в другой", - уточняет
Снежко. Будет ли перераспределение потоков между новыми и уже работающими
торговыми центрами зависит и от их локации, говорит директор компании KarKat Fashion
(развивает в Украине Springfield, Women's Secret и Pedro del Hierro) Игорь Забулонский. Он
приводит пример с ТРЦ Lavina Mall, который расположен на окраине города. "В этом
объекте часть покупателей – это новая аудитория, те кто раньше не так часто посещал
торговые центры. Другое дело – открытие ТЦ внутри города, туда пойдут потребители,
которые обычно посещали торговые центры", - говорит Забулонский. В связи с этим, KarKat
Fashion формируя заказы товаров, учитывает открытие новых торговых центров, рядом с
которыми работают магазины компании. С учетом риска перехода части покупателей в ТЦ,
ритейлер может уменьшить объемы заказов.
Запланированные к открытию крупные ТРЦ >>>
За матеріалами retailers.ua
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Директор Uber Eats Ukraine уходит
с должности
05.03.2019

Антон Шулик, генеральный менеджер сервиса доставки еды Uber Eats
в Украине, уходит с должности после 3 месяцев работы. Об этом он сообщил
на своей Facebook-странице.
"С сегодняшнего дня я вышел из команды Uber Eats Ukraine. С проектом все хорошо,
он поставлен на рельсы и двигается с существенным опережением целей и бюджетов", пишет Шулик. Среди достижений он, в частности, отмечает возобновление отношений и
подписание договоренностей с более 50% топовых B2B партнеров. О своем назначении в
конце декабря 2018 года менеджер также сообщал на странице. По словам Антона Шулика,
в его дальнейших планах два производственных проекта, где он будет заниматься
ключевыми управленческими процессами. Кто станет новым CEO Uber Eats Ukraine - пока
неизвестно. Напомним, 6 февраля сервис такси Uber официально объявил о запуске сервиса
доставки еды в Киеве - Uber Eats. В сентябре 2018 г. в Украине заработал испанский сервис
доставки Glovo. Также о своих планах запустить доставку еды недавно рассказали в Уклоне.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
Міноборони уклало угоду ще з одним постачальником
харчування для армії
11.03.2019

Міністерство оборони 6 березня за результатами тендеру уклало
угоду з ТОВ "Латориця темп" на поставку продуктів харчування за
каталогом на суму 67,15 мільйонів гривень.
Компанія "Латориця" виграла ціновий аукціон, запропонувавши поставку на 19%
дешевше очікуваної ціни — 92 млн грн проти 114,31 млн грн. Про це повідомляють Наші
гроші з посиланням на дані в системі "Прозорро". Однак спочатку Міноборони відхилило
найвигіднішу пропозицію через різні претензії. Потім один із найдорожчих конкурентів ПП
Василенко Світлана Олександрівна оскаржив перемогу "Латориці". Усі претензії "Латориця
темп" відбила в Антимонопольному комітеті. У результаті Міноборони через три місяці
після аукціону, який відбувся у листопаді 2018 року, уклало договір із фірмою. За цей час
вже пройшла частина періоду, на який планували замовити поставку, тому міністерство
зменшило замовлення пропорційно скороченню терміну поставки — до 67,15 млн грн.
Аналогічна ситуація склалася ще на одних торгах Міноборони очікуваною вартістю 277,66
млн грн. Їх у листопаді також виграла "Латориця темп" із ціною 210,8 млн грн. Тоді ця
компанія запропонувала армії продукти за ринковими цінами, у той час як конкуренти з
так званої "кримської групи" пропонували аномально дорогі товари — яйця вартістю 44,40
грн за десяток, курячі стегна за 82,58 грн за кг тощо. Однак міністерство і конкуренти знову
оскаржили перемогу "Латориці". Тому компанії довелося в котрий раз відбиватися від
звинувачень у тендерній колегії АМКУ. 26 лютого остання скарга була вирішена на користь
"Латориці", але з тих пір Міноборони не уклало угоди з переможцем. Одеське ТОВ
"Латориця темп" почало вигравати державні підряди у листопаді 2018 року, отримавши з
урахуванням нинішнього, замовлення майже на 95 млн грн. Як зазначає видання, з часів
Віктора Януковича підряди на харчування Міноборони на півдні України розігрували
виключно між двома групами компаній — "кримські" (ПП "Артек-Союз", ТОВ "Збалансоване
харчування", ФОП Василенко, ТОВ "Маяк-Південь") і "генерал-єнакіївські" (ТОВ "Геус-груп",
ТОВ "Ректан", ТОВ "Воєнторг", ТОВ "Продвсесвіт", ТОВ "Транс логістик центр", ТОВ "Час
бажань"). Фірму "Латориця темп" заснував у 1998 році одесит Валерій Друзенко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Новини ресторанів та кафе: Cinnabon, IL Molino,
Salateira, Чорноморка та інші
13.03.2019

Cinnabon в Skymall, ювілейна Domino’s Pizza, перша Salateira в Дніпрі,
другий і третій Білий налив у Києві, Чорноморка біля Золотих Воріт, Il Molino
на Русанівській набережній та інші.
 Cinnabon в Skymall. Світова мережа Cinnabon відкрила кафе-пекарню на фуд-корті
столичного ТРЦ SkyMall, що стала третьою в Україні. Про це компанія повідомила у
себе в Facebook. Cinnabon – ексклюзивний виробник кондитерських виробів з
фірмовою індонезійською корицею Makara. На очах у відвідувачів пекарі Cinnabon
випікають Сінабони, Мінібони, БонБайтси і капкейки. Вся випічка виробляється в
професійній печі за секретною формулою, яку використовують для виробництва
продукції Cinnabon у всьому світі. Асортимент фірмових напоїв представлений
Чілатой, Мокалатой і Лимонатой.
 Чорноморка біля Золотих Воріт. Мережа ресторанів Чорноморка поповнилася 7
лютого закладом на вул. Гончара, 15/3 в Києві. У меню представлені супи, основні
страви і салати. Також у закладі можна придбати свіжу рибу, включаючи барабулю,
кефаль, ставриду, камбалу, бички, дунайський оселедець, мідії, креветки, рапани,
устриці і багато іншого. Заклад розмістився на двох поверхах з 110 посадочними
місцями. Він став сьомим для мережі в столиці і восьмим в Україні (ще один об’єкт
знаходиться в Одесі). Компанія Чорноморка заснована в 2013 році і вже п’ять років
поставляє власний улов в більш ніж 300 ресторанів і супермаркетів України. За
словами Ольги Копилової, засновниці і генерального директора мережі гастролавок
Чорноморка, до відкриття в 2019 році готуються ще 20 точок тільки по Києву.
 Ювілейна Domino’s Pizza. Міжнародна компанія Domino’s відкрила в Одесі шостий
заклад в місті, який до того ж став 40-м в Україні. Про це компанія повідомила у себе
в Facebook. Об’єкт знаходиться за адресою просп. Шевченка, 8/13. Нова одеська
піцерія була відкрита по франчайзингу. Domino’s Pizza — міжнародна мережа
піцерій, заснована в США в 1960 році і на даний момент налічує більше 15 000
закладів у 90 країнах світу із загальним числом співробітників більше 300 000
чоловік. В Україні компанія працює з 2010 року. За 7 років діяльності Domino’s Pizza в
Україні було відкрито 40 закладів у Києві, Одесі, Львові і Броварах.
 Перша Salateira в Дніпрі. Черговий заклад мережі fast healthy ресторанів розпочав
роботу в ТРЦ МОСТ-Сіті 2 березня. Про це RAU повідомила прес-служба Salateira. У
релізі наголошується, що новий ресторан став вже 16-м об’єктом мережі і першим,
відкритим у Дніпрі. Площа об’єкта склала 112 кв. м, посадочні місця на фуд-корті ТРЦ
розраховані на 500 відвідувачів. Меню закладу ідентичне з пропозиціями по всій
мережі: салати, паста, равіолі, сандвічі та десерти з основного і сезонного меню.
Нагадаємо, що в квітні 2018 року відбулося відкриття ресторану Salateira в Харкові, а
раніше — в столиці Білорусі Мінську.
 Білий налив у Києві. Сім’я ресторанів Діми Борисова відкрила в столиці два нових
заклади першої української сидерії Білий налив. Про це компанія повідомила у себе в
Facebook. Перший з них знаходиться на бульварі Тараса Шевченка, 36 А, другий – на
Південному залізничному вокзалі. Обидва працюють на умовах франшизи. У меню
Білого наливу традиційно представлений яблучний сидр і пунш на його основі,
наливка на печених яблуках, а також пироги і тарти з яблуками, класичний та
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веганські хот-доги, устриці і інше – все по 29 гривень. Як раніше писала RAU, перший
Білий налив був відкритий на початку квітня 2018 року на Хрещатику, 23 у Києві.
Крім того, Білий налив працює у Львові, Луцьку, Харкові та Одесі.
Veterano Brownie на Подолі. У Києві на вул. Нижній Вал, 39 розпочала свою роботу
моноформат десерту брауні Veterano Brownie, що входить в сім’ю закладів Veterano
Group. На відміну від інших закладів цієї групи, в команді працюють не тільки
ветерани АТО, а й переселенці з Донбасу і Криму. У закладі, де крім брауні,
пропонують каву та інші напої, близько 20 посадочних місць. На всі види брауні
зафіксована ціна 85 гривень. Найближчим часом в асортименті з’являться ще 12
видів цього десерту, в тому числі на білому шоколаді, зі смаком цитрусового
мармеладу, кориці і груші.
Vegano Hooligano в Києві на Хмельницького. 1 березня в Києві на вул. Богдана
Хмельницького, 16-22 розпочав роботу заклад мережі ресторанів з веганським меню
від Рудольфа Краєвського Vegano Hooligano. Як передає The Village, в меню можна
знайти піцу з чотирма видами веганського сиру, пасту “Веганезе” і суші. Також в
рамках проекту Kyiv Vegan Boom тут почали роботу перший веганський супермаркет
України, а також фуд-корт з іншими монопродуктами. Очікується, що комплекс буде
працювати в цілодобовому режимі.
IL Molino на Русанівській набережній. 8 лютого мережа ресторанів італійської
кухні IL Molino відкрила свій 17-й заклад у Києві. Як повідомляється в Facebook
мережі, об’єкт знаходиться на Русанівській набережній, 4. В меню можна знайти
більше 30 видів оригінальної піци, а також італійські і середземноморські блюда –
паста, салати, брускетта. Перший ресторан сім’ї IL Molino був заснований групою
компаній «Мировая карта» в грудні 2010 року.
Adelle на Льва Толстого в Києві. Мережа “ресторанів Гусовських” обзавелася
закладом під назвою Adelle, в якому можна покуштувати ізраїльську кухню. Як
повідомляє The Village, об’єкт знаходиться вул. Велика Васильківська, 29 поблизу
площі Льва Толстого і працює в обмеженому вечірньому режимі з 18:00 до 23:00.
Серед іншого в ресторані пропонують фалафель в піті, хумус, запечений сир халумі,
батат і багато інших автентичних ізраїльських страв.
Читати повністю >>>

За матеріалами rau.ua

Читайте також: Дуже висока кухня, Реберня,
The Journalist, Domino’s Pizza та інші >>>

 TOURISM & REST

Multiplex відкриває в Одесі дворівневий кінотеатр
в стилі “футуризму 80-х”
06.03.2019

Найбільша мережа кінотеатрів в Україні Multiplex відкриває свій
перший заклад в Одесі в торгово-розважальному центрі Gagarinn Plaza. Про
це повідомляє служба новин порталу rau.ua
Восьмизальний кінотеатр загальною площею понад 3300 кв. м, зможе вміщувати до
777 глядачів. Він буде оснащений новітнім проекційним обладнанням Barco Laser, яке
забезпечить чітке зображення і контрастність на 60% вищу стандартної лампи Ксенону, а
також звуковою системою Dolby Atmos та кіносабвуфером THOR. Дизайнери та архітектори
створили ексклюзивне оформлення кінотеатру в стилі “ретрофутуризм”, із застосуванням
сучасних систем освітлення, комфортними зонами відпочинку, ігровими автоматами і
безкоштовною фото-кабінкою. «Одеса – останнє великий місто України, де у нас не було
кінотеатру. І ми постаралися зробити щось по-справжньому надзвичайне. Наш новий
кінотеатр буде складатися з двох рівнів. Перший в стилі футуризму 80-х, для його
створення ми надихалися такими легендарними фільмами, як «Той, що біжить по лезу» і
«Трон: Спадщина». На другому рівні буде розташовуватися три зали класу “люкс” для
найбільш вимогливої публіки. Там буде втілена модель ресторанного обслуговування в
залах, яка вже існує в деяких кінотеатрах мережі. Для цього ексклюзивне меню розробляє
один з відомих одеських рестораторів», – зазначив генеральний директор мережі
кінотеатрів Multiplex Віталій Писаренко. За його словами, серед інших технологічних
новинок кінотеатру буде зал з лазерною системою проекції звуком atmos, а зал №1 буде
оснащений виключно преміальними сидіннями і класичним для компанії останнім рядом
реклайнерів. Відзначимо, що новий кінотеатр Multiplex стане частиною другої черги ТРЦ
Gagarinn Plaza, розташованого на вулиці Генуезька, 5. Як раніше повідомляв брокер
проекту, компанія JLL в Україні, загальна площа другої черги ТРЦ складе 45 770 кв. м.
Якірними орендарями, крім Multiplex, будуть фітнес-клуб Sportlife (2680 кв. м), розширений
розважальний центр Дитяча планета (збільшиться з 2400 кв. м до 4400 кв. м), пивний
ресторан площею 1700 кв. м і фуд-корт на 1400 «квадратів». Також тут планується бізнесцентр площею 3400 кв. м. Нагадаємо, перша черга ТРК була відкрита в грудні 2015 року. Її
загальна площа – майже 20 000 кв. м, орендна – трохи менше 15 000 «квадратів». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

 HOTEL & RESORTS

ВДНГ закриває свій найбільший проект
та підбиває підсумки
Мережа готелів Premier перемогла в чотирьох номінаціях
INTERNATIONAL HOSPITALITY AWARDS 2018
01.03.2019

Мережа Premier, під керівництвом готельного оператора «Прем'єр
Інтернешнл», вже в четвертий раз одержала головну нагороду - «Best Local
Chain». Про це повідомляє сайт компанії.
Premier Pochaiv Hotel - премія «Best Mini Hotel». У номінації брали участь готелі з
України, Чехії та Греції. Premier Palace Hotel Kharkiv визнаний кращим в двох категоріях
«Best Mice Hotel» і «Best Business 5 * Hotel», в яких конкурував, в тому числі, з готелями
світових мереж - Wyndham Batumi Hotel (Грузія), Hotels & Preference Hualing Tbilisi (Грузія ),
Hotel Brdo & Congress centre Brdo (Словенія), Splendid Conference & Spa Resort 5 *
(Чорногорія), InterContinental Kyiv, Fairmont Grand Hotel Kyiv, Premier Palace Hotel Kyiv.
Кращі готелі були оголошені 24 лютого в Києві. Готельний Оскар зібрав 126 фіналістів з 21
країни, які боролися за звання кращого в 28 номінаціях. ...
Читати повністю >>>

Читайте також: Інвестуйте в
Premier Resort Hotel! >>>

За матеріалами Premier Hotels and Resorts
СМИ: Booking нарушает законы Украины, позволяя
напрямую бронировать отели в Крыму
04.03.2019

Несмотря на то, что ЕС считает аннексию Крыма незаконной и не
позволяет в обход украинских законов осуществлять какие-либо сделки и
предоставлять услуги, находятся компании, которые это делают.
Пророссийский немецкий политик, глава фракции партии "Левые" в парламенте
Квакен-брюка Андреас Маурер рассказал, что впервые смог из Германии расплатиться
своей бан-ковской картой при бронировании номера в крымском отеле. "Если все
предыдущие годы, когда я ездил в Крым, при бронировании отеля мне приходилось
оплачивать наличными на месте, то в этот раз впервые, находясь в Германии, я смог
перевести оплату со своей банковской карты. Ранее при бронировании кредитная карта не
срабатывала. Крымские отели не могли снять средства с немецкой кредитной карты", сообщил Маурер, который находится в Крыму "для проработки визита на полуостров
крупной немецкой делегации". Маурер отметил, что бронировал отель через Booking.com.
"Теперь бронь проходит как во Франции или в Италии. Единственное, что надо было
указать, что еду в Крым по работе, а не на отдых", - сказал Маурер. ...
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua

15.03.2019

Відсвяткувавши Масляну, "Експоцентр України" припиняє роботу
локацій парку розваг "Зимова країна на ВДНГ". Про це повідомляє сайт онлайн редакції порталу segodnya.ua
Четвертий сезон проект працював понад три місяці і став ключовою точкою на мапі
сімейного дозвілля Києва та області. З грудня 2018-го по березень 2019-го проект відвідало
понад 700 000 осіб. Така кількість є рекордною в історії проекту і перевищує на 31%
показник минулого року. Всього на території парку площею у 125 тис. кв. м працювало
більше 20 локацій. За даними соціологічного опитування ВДНГ, найпопулярнішими стали:
Замок крижаних скульптур (50 тис. осіб), ковзанка (46 тис.) та тюбінгові гірки (36 тис). З
нових локацій кияни найчастіше приїздили у Фабрику подарунків Клавдієво — майстерня
найбільшого виробника новорічної продукції у Східній Європі. Також цієї зими одна з
локацій була відмічена Книгою Рекордів Гіннеса. Сталося це завдяки найбільшому у світі
автоматичному поштампу гостинців компанії OMNIC, який розмістився в павільйоні №1.
Найважливішим подарунком від команди Експоцентру киянам — стало святкування
новорічної ночі, що тут не проводилось останні два роки. В середньому відвідувачі парку
проводили тут близько 3 годин. За цей час на розваги вони витрачали 488 грн та 241 грн —
на їжу. За даними опитування, 96 % респондентів поставили парку 4 з 5 балів. Для
порівняння – минулого року таких було 82 %. Все більше гостей рекомендують друзям та
знайомим "Зимову країну на ВДНГ" як найкраще місце для дозвілля у місті. Таких за даними
— 95% (2018 —93%). Скаржились гості найбільше на паркування та засніжену територію.
Хоч би як, загалом негативних відгуків цьогоріч було у два рази менше. Євген Мушкін,
генеральний директор ВДНГ: "Ще один сезон проекту добіг свого фіналу. З одного боку, з
кількома рекордами та позитивними враженнями переважної кількості відвідувачів. З
іншого — показав нам найбільш вразливі місця Експоцентру. Ми вже закладаємо у бюджет
вдвічі більше коштів на очистку території від снігу наступного сезону. Також розпочали
роботи над сервісом центрального паркінгу. Недоліки, пов'язані з парковкою, будуть
виправлені протягом кількох наступних місяців. Наша глобальна головна мета на сьогодні
— якісно підготуватися до літнього проекту з рядом нових проектів та презентувати
концепцію "Зимової країни на ВДНГ" 2019-2020 рр". Наступного року парк зимових розваг
відкриється у грудні, на новорічну ніч вже готують масштабне шоу за участі зірок, а до
роботи над новими декораціями парку тепер долучиться команда інста-блогерів. У 20192020 рр. "Зимова країна на ВДНГ" має стати суцільною зоною для яскравих фото.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua

Читайте також: На ВДНГ відкриють
музей світового рівня >>>

Опубліковано закон про оголошення Куяльника
курортом державного значення
06.03.2019

Закон "Про оголошення природних територій Куяльницького лиману
Одеської області курортом державного значення" опубліковано в
офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".
Закон набуває чинності з дня його опублікування. Як повідомляв Укрінформ, закон
передбачає забезпечення особливої охорони природних територій оздоровчого
призначення та збереження природних лікувальних ресурсів території Куяльницького
лиману та їхнього раціонального використання. Водночас документом затверджуються
межі округу й зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту Куяльник. Так, загальна
довжина меж округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони становить 359600 метрів. Як
повідомлялося, Президент підписав відповідний закон 2 березня під час засідання Ради
регіонального розвитку Одеської області. Верховна Рада 5 грудня 2018 року ухвалила в
цілому закон "Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської
області курортом державного значення".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

Україна вперше відкрила свій стенд на Лондонському
книжковому ярмарку

Міжнародний рейтинг Chambers Europe 2019
відзначає 20 юристів Астерс
13.03.2019

Довідник Chambers Europe, авторитетне щорічне дослідження
європейського ринку юридичних послуг, у своєму виданні за 2019 рік
відзначає 20 юристів Астерс – найбільшу кількість визнаних дослідженням
фахівців в одній юридичній фірмі в Україні.
Довідник характеризує співкеруючого партнера Астерс Олексія Дідковського як
видатного професіонала (найвища можлива індивідуальна відзнака) у практиці
корпоративного права та M&A, співкеруючого партнера Сергія Свирибу – як видатного
професіонала з міжнародного вирішення спорів, а також відзначає старшого партнера
Армена Хачатуряна як видатного професіонала у 4 практиках: банківського та фінансового
права, ринків капіталу, корпоративного права та M&A і реструктуризації й банкрутства.
Професійні досягнення Астерс у довіднику 2019 року були відзначені наступним чином:
Банківське і фінансове право (Band 1 – найвищий рівень). "Команду лідера ринку з
багаторічною репутацією" очолює старший партнер Армен Хачатурян, рекомендований
джерелами дослідження за "значний досвід та глибоку експертизу". Видання також високо
оцінює: партнера Ірину Поканай, відзначаючи її "оперативність та увагу до деталей",
партнера Романа Степаненка, підкреслюючи його "проактивний підхід", та радника
Габріела Асланяна, "дуже хорошого юриста" згідно з відгуками клієнтів. Конкуренційне та
антимонопольне право (Band 1). "Провідна на ринку" команда практики конкуренційного
та антимонопольного права Астерс "залишається найкращим вибором для консультацій у
зв'язку з отриманням дозволів на концентрацію найвищого рівня, вирішенням спорів та
представництвом інтересів у антимонопольних розслідуваннях". Відповідно до коментарів
клієнтів партнер Ігор Свечкар – "ідеальний приклад клієнтоорієнтованості та визнаний
найкращий фахівець з антимонопольного права", а партнер Олексій Пустовіт "завжди
забезпечує виконання завдань у встановлені терміни". У практиці енергетики та природних
ресурсів "авторитетна" команда Астерс покращила свою позицію в рейтингу до Band 1, а
партнер Ярослав Петров отримав позитивну оцінку клієнтів, що відзначили його "вражаючі
здібності у прийнятті правильних стратегічних рішень". Партнер Тамара Луканіна "добре
відома наданням консультацій щодо угод з розподілу продукції та отримання дозволів". …
Читати повністю >>>

21.03.2019

На 48 Лондонському книжковому ярмарку було вперше представлено
національний стенд України. Стенд, організований командою Українського
інституту книги, працюватиме до 14 березня.
Візуальною основою українського стенда стали ілюстрації до книжки «Аґрафка»
художників Романи Романишиної та Андрія Лесіва, лауреатів премії Bologna Ragazzi Award
2018 року. Українську делегацію, яку відкривала стенд, очолює Міністр культури Євген
Нищук, який зазначив, що представлення національного стенда на такому престижному
форумі є свідченням командної злагодженої роботи як державних інституцій, так і
представників української книговидавничої сфери. «Вихід на світовий книжковий ярмарок
у Лондоні – це ще один якісний крок для розвитку книжкової індустрії в Україні, до
промоції українських авторів через переклади, через ілюстраторів, через видавців, зрештою
– це промоція України, – зазначив Міністр культури перед відкриттям. – Тут представлені
всі країни світу, що є підтвердженням того, що ми на правильному шляху інвестиції
розвитку національної книжкової галузі. Це також гарна можливість для новоствореного
Інституту книги реалізовувати урядову політику розвитку книговидавництва і
книгочитання України на міжнародному рівні. Така яскрава і красива презентація України є
підтвердженням того, що ми працюємо в правильному напрямку. Стенд ще не відкрився,
але привертає увагу багатьох відвідувачів, тож очікуємо гарних результатів його роботи».
Загалом на Лондонському книжковому ярмарку Україну представляють 12 видавництв: «Аба-ба-га-ла-ма-га», «Видавництво Старого Лева», «Наш Формат», «Астра», «BOOK CHEF»,
«Фонтан казок», «Каламар», «КМ-Букс», «Magenta», «Nebo BookLab», «Ранок», »Самміткнига». Крім того, свої книжки на стенді презентує Інститут національної пам’яті та
організація «Українсько-єврейська зустріч». Також буде презентовано англомовну книгумандрівку Україною від видавництва «Книголав».
Читати повністю >>>
За матеріалами economistua.com
ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Читайте також: Астерс призначає Інесу Летич та
Ореста Стасюка радниками фірми >>>

За матеріалами ЮФ Астерс

ТПП України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
уклали план спільних дій на 2019 рік
05.03.2019

 КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Огляд ринку праці і кадрів України
в 2018 році
11.03.2019

Темпи росту ринку праці в 2018 році, за оцінками фахівців холдингу
АНКОР, збільшилися на 7-10%, в порівнянні з 2017 роком, про що говорить
зростаюча кількість вакансій.

Ще одним яскравим трендом 2018 року є продовження нерегульованого відтоку за
кордон не тільки висококваліфікованих фахівців, а й представників робочих спеціальностей.
Огляд ринку рекрутменту (пошук і підбір кваліфікованого персоналу) за
галузями: 2018 рік зіграв важливу роль для IT ринку України. Україна увійшла в топ-25
найбільших експортерів інтелектуального продукту в світі, за даними International Trade
Centre, в рейтингу інновацій наша країна перескочила відразу сім сходинок та опинилася на
43 місці з 126 країн! 40% витрат в IТ сфері в 2018 році було спрямовано на програмне
забезпечення та хмарні сховища для збереження даних. В середньому, штат компаній
збільшився на 15%, а зростання заробітних плат - на 13%. У 2018 році, як і раніше, в топ-5
найбільш популярних мов програмування увійшли Python, Java, JavaScript, C # і PHP, а
мовами, на які був найбільший попит, стали: JavaScript, SQL, Java, Python і C#. Найбільшу
заробітну плату компанії пропонують технічним менеджерам, DevOps інженерам, Data
Science та машинне навчання, back-end програмістам. Несподіваним виявився факт спаду
попиту та обсягу заробітних плат в напрямку мобільних розробок та ігор. IT-галузь має
великі плани на 2019 рік. Значний відсоток інвестицій спрямований на штучний інтелект,
віртуальну реальність, машинне навчання та автоматичне прийняття рішень. Передбачено
запуск 5G-рішень для корпоративного сектора. Також до 2020 року планується вирішити
питання пов’язане зі збереженням даних, так як незабаром типові сховища не зможуть
вмістити всієї інформації. Найбільшим попитом, за нашими прогнозами, будуть DevOps
інженери, Java розробники, blockchain розробники та test automation інженери. Планується
підвищення заробітних плат на 15-20% і як і раніше, в більшості компаній вони прив'язані
до курсу долара. На початку 1 кварталу 2019 року, кількість вакансій збільшилася на 23%
по відношенню до 1 кварталу 2018. Ринок медицини і фармацевтики демонструє стабільне
зростання, проте спостерігається високий дефіцит професійних кадрів. Роботодавці
утримують своїх співробітників, оскільки знайти заміну стає вкрай складно, особливо з
урахуванням збільшення релокації (переїзду на інше місце в рамках однієї компанії)
професійних кадрів в Європу. Закладений в бюджети компаній ріст фонду заробітних плат
+10/15% не покриває запити фахівців, які готові розглядати перехід в іншу компанію за
умови + 30-40% до існуючої заробітної плати. При цьому, за нашими даними, молоді фахівці
не часто прагнуть напрацювати експертизу, а орієнтовані на фінансові умови. Найбільш
популярними на ринку, як і раніше, є медичні представники, менеджери по роботі з
ключовими клієнтами, регіональні менеджери, фахівці з реєстрації і фармаконадзору. У
2018 році на ринку банківських та фінансових послуг компанії зверталися до пошуку
фахівців середньої ланки для зміцнення функції продажів і закупівель. З боку страхових
компаній був інтерес до підбору фахівців з врегулювання збитків, а також до фахівців з
документообігу. У другій половині 2018 року фінансові компанії підвищили заробітні плати
для співробітників, в середньому, на 10%. У 2018 році на ринку inhouse (HR, бухгалтерія та
юриспруденція) збільшилася кількість вакансій, резюме в сфері управління персоналом,
юриспруденції, особливо в сфері бухгалтерії та фінансів. Найактивнішими кандидатами в
2018 році були бухгалтери на різні ділянки, в основному, через бажання збільшити рівень
доходу. Зросла кількість вакансій у сфері оподаткування, в фінансових та юридичних
аспектах. Підвищення попиту на бухгалтерів та юристів пов'язано, швидше за все, з
постійними змінами в законодавчій базі, в податковому кодексі України, а також з появою
подібних позицій в структурах компаній. У порівнянні з 2017 роком до 2018 року, кількість
резюме в сфері HR збільшилася майже на чверть, причиною чому були, в основному,
організаційні та структурні зміни в компаніях. В середньому, зарплати на вищевказані
позиції в 2018 зросли в національних компаніях на 10%, а в міжнародних компаніях - до
15%, в порівнянні з 2017 роком.
Кадровий ринок в регіональному розрізі >>>
За матеріалами Холдингу АНКОР
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Президент ТПП України Геннадій Чижиков і перший віце-прем’єрміністр України –Степан Кубів підбили підсумки співробітництва за минулий
рік та окреслили стратегічні плани на поточний.
Спільно ТПП України та Мінекономрозвитку провели понад 15 заходів, серед яких –
конференція «Нова індустріалізація» за участю прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана; 14 засідань двосторонніх міжурядових комісій з питань торговельноекономічного співробітництва; 14 виставок за кордоном, у тому числі China International
Import Expo в Китаї. «Головний результат нашої співпраці з МЕРТ – це постійно діючий для
підприємців-членів діловий майданчик «бізнес-влада», за допомогою якого пропозиції
бізнесу нам легко доводити до владних структур та інформувати бізнес про підготовку
нововведень в економічній сфері. 2018-й рік заклав підвалини для системного діалогу ТПП
України та МЕРТ на 2019-й. Роботи багато. Переконаний, що подальша координація дій
дозволить нам зробити суттєвий внесок у розвиток економіки України. Найголовніше, що
позитивний ефект від співробітництва відчуває на собі наша членська бізнес-спільнота», –
сказав президент ТПП України. ТПП та МЕРТ продовжують співпрацювати у сприянні
бізнесу виводити товари на ринки країн світу, залучати іноземні інвестиції, втілювати
бізнес-проекти за участі інвесторів із застосуванням механізмів державно-приватного
партнерства, реалізовувати програмні документи з відродження промислового потенціалу
України. «Приємно відзначити, що в 2018 році МЕРТ і ТПП України мали успіхи як на
міжнародних майданчиках, так і всередині країни. У 2018-му ми успішно представили
торговий потенціал України на China International Import Expo в Шанхаї, а також під час
організації низки бізнес-форумів у Китаї, Португалії та Катарі. Ми спільно працюємо у
рамках імплементації Експортної стратегії України, розробки секторальних і кроссекторальних стратегій. ТПП України на постійній основі залучалась до робочих груп, Ради
з міжнародної торгівлі, виїзних засідань Ради з просування експорту. У 2019 р.
пріоритетною залишається робота над спільною організацією представлення України в
рамках Всесвітньої виставки ЕКСПО 2020. У 2019-му ми маємо ще більше працювати над
презентацією промислового потенціалу України за кордоном, просувати ідею соціальної
відповідальності бізнесу на внутрішньому ринку. Лише синергія уряду та бізнесу можуть
створити платформу, яка веде до процвітання економіки нашої країни», – сказав убів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Для роста украинской экономики нужны технологические разработки
10.03.2019

Для существенного роста украинской экономики нужны
технологические разработки, даже если эти разработки будут
скопированы с исследований зарубежных партнеров.
Такое мнение в комментарии ГолосUA сообщил экономист, финансовый аналитик
Алексей Кущ. «Развитые страны получают такой рост экономики 3%, когда переходят к
новому технологическому укладу, сейчас идет 6-й технологический уклад, или к новому
этапу технической революции, сейчас 4-й этап технической революции. А потом они
продолжают расти на уже адаптированных технологических и инновационных разработках
и поэтому рост 2-3% для них это очень хорошо. А такие страны, как Украина, могут
копировать технологические разработки развитых стран, которых у них еще нет. То есть
Китай за счет копирования технологических достижений Запада уже второе десятилетие
растет на 7-8%. Точно так же Украина за счет технологических инновационных элементов
могла бы расти на 7-8%», - говорит эксперт. По мнению А.Куща, в правительстве Украины и
профильном министерстве должны задуматься о планируемых темпах роста экономики:
3% это мало. «После 2009 года до 2014 года мы так и не «отыграли» потери ВВП, которые
были до 2009 года. Там уже был рост в среднем на 2-3%. Поэтому Украине нужно расти на
7-8% в год минимум, а 3% для нас это катастрофа. Но чтобы расти, нужно, чтобы
правительство генерировало интеллектуальный продукт, а не бесмыссленные мессиджи», отметил экономист. Напомним, на заседании правительства, премьер-министр Владимир
Гройсман заявил, что, несмотря на рост, Украине нужна новая модель экономики. Он также
прогнозировал рост экономики в 2019 году на уровне 3%.
Читать полностью >>>
© Ирина Волконская
По материалам golos.ua
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Торгівля на гальмі: що трапилося з українським
експортом у 2018 р.
06.03.2019

Зовнішня торгівля за 2018 р. показала вкрай неоднозначну
динаміку. З одного боку, експорт товарів з України виріс на 9% й досяг
$47,3 млрд. З іншого – темпи приросту помітно сповільнилися порівняно з
показниками 2017-го.

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ
ПОЛІТИКА

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ

Більш того, у реальному вимірі обсяги експорту навіть дещо зменшились. Що
відбувається? Чи є така статистика підставою для паніки? Спробуємо розібратися.
Що експортувала Україна? У структурі загального експорту понад третину займає
продукція сільського господарства та харчової промисловості. А у 2017 році врожай
зернових, соняшника та соєвих бобів був помітно нижчий за минулорічний, що й вплинуло
на експортні показники країни. Це стосується соняшникової олії, яка займає першу
сходинку в українському експорті та на яку припадає близько 8% всіх поставок за кордон.
Внутрішнє виробництво соняшникової олії у 2018 році скоротилось на 8%. А її експорт у
2018 році зменшився на 4%, переважно за рахунок зменшення фізичних обсягів. Для
порівняння, за результатами 2017 року експорт олії зріс на 14%. Те саме стосується сої,
експорт якої впав на 22% у 2018 році порівняно зі 8% приросту попереднього року. Як
наслідок, соя випала з першої десятки експортних товарів України. Деяким
сільськогосподарським культурам пощастило більше. Наприклад, фізичні обсяги експорту
пшениці скорочуються вже другий рік поспіль, але за рахунок високих цін номінальні
показники експорту зростають. Схожа ситуація з ячменем. Експорт ячменю скоротився на
26% у фізичному вимірі, але лише на 4% у доларовому еквіваленті на тлі сприятливої
цінової кон’юнктури. Ще одна категорія товарів, в якій спостерігалось зміна тенденції – це
неагломеровані залізні руди та концентрати, де стрімке зростання у 2017 році (+38%)
змінилося незначним падінням (-3%) у 2018 році на тлі скорочення внутрішнього
виробництва. Водночас зростало і виробництво, й експорт агломерованих залізорудних
концентратів. Але не завжди саме внутрішнє виробництво було джерелом гальмування
експорту. Для феросилікомарганцю несприятливою виявилась світова цінова кон’юнктура.
Внутрішнє виробництво та фізичні обсяги експорту зростали, але ціни скорочувались, в
результаті експорт у 2018 впав на 7%, тоді як рік до цього демонстрував феноменальні
темпи приросту на рівні 73%.
Куди експортувала? Зміни у виробництві, а отже, й у товарній структурі експорту
вочевидь знайшли своє віддзеркалення й у динаміці поставок окремим партнерам.
Євросоюз: в 2018 р. ключовим напрямком українського товарного експорту залишився ЄС,
значною мірою завдяки кращому доступу на ринок в рамках поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі (ПВЗВТ). Експорт в ЄС виріс на 15%, що майже втричі швидше, аніж
6% приросту експорту в решту країн світу, включаючи РФ. Але це також вдвічі повільніше,
аніж було за рік до цього. Як і у випадку загального експорту, основна причина
сповільнення експорту в ЄС – у скороченні поставок продукції сільського господарства та
харчової промисловості, що навіть знайшло віддзеркалення у невеличких змінах у його
структурі. Після злету на 119% у 2017 році на 35% впав експорт соєвих бобів. Але значно
важливим фактором стало скорочення на майже 26% експорту в ЄС соняшникової олії, яка
до цього займала другу позицію у структурі поставок на цей ринок. Прикметно, що
поставки соняшникової олії на "інші ринки", зокрема в Індію, зростали, тобто постраждав
саме європейський напрямок. А от у експорті неагломерованих залізних руд та концентратів ситуація протилежна. В той час як загальний експорт цього товару скорочувався,
експорт в ЄС продовжив зростати у 2018 році, хоча й повільніше, тоді як постраждали
поставки в Росію та решту країн світу. Росія: експорт у Росію 2018 року відновив падіння
після "паузи" 2017 р. Вартість експорту в РФ у 2018 р. скоротилась на 7%, тоді як реальний
експорт зменшився ще більше. Причому, на відміну від торгівлі з ЄС, важливим фактором
змін стали не економічні, а політичні процеси. Зокрема, близько третини загального
падіння експорту в Росію відбулося за рахунок припинення постачання турбодвигунів та
запчастин до них. Значною мірою це результат повної імплементації заборони на експорт в
РФ товарів подвійного призначення. Суттєвий внесок зробило також майже повне
припинення у 2018 році поставок відкритих залізничних вагонів. Їхній експорт стрімко
скорочувався у 2013-2015 рр., але потім стабілізувався й навіть почав зростати. У 2018 р.
падіння відновилось та результатами року склало 93%. Водночас поставки основного
товару українського експорту в РФ, а саме оксиду алюмінію, зросли на 17% у 2018 р.

Завершилась подача проектів ГБ-2020: зареєстровано 2208 проектів
на суму понад 1 млрд гривень
07.03.2019

Реєстрація проектів до Громадського бюджету-2020 завершилася 6
березня 2019 року Так, 802 команди подали 2208 проектів на загальну суму
1 072 578 039 грн.
«Найпопулярніші категорії – освіта (772 проекти) та громадянське суспільство (352
проекти). Комунальне господарство, енергозбереження – 212 проектів, спорт – 203,
публічний простір – 145, культура, туризм – 139, безпека – 89, охорона здоров’я – 71,
соціальний захист – 66, екологія – 60, IT (інформаційні технології) – 36, дороги, транспорт –
31, інше – 28. Серед районів, мешканці яких подали на розгляд проекти Громадського
бюджету, лідирує Дарницький, а найменше проектів подали з Печерського району міста», –
зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, така
активність киян була прогнозована. «Для нас такий ажіотаж був очікуваним. Це лише
підтверджує ефективність моделі бюджету участі, яка розвивається у Києві силами
громадськості та міської влади, що її підтримує. Модифікована електронна система
Громадського бюджету підтримує створення команд і об’єднання активістів навколо
проектів. Це формує зріст долучення мешканців міста до ГБ і його розвиток. До кінця
голосування за проекти ми очікуємо, що в команди проектів об’єднаються десятки тисяч
досвідчених, небайдужих громадян, а за процесом слідкуватиме понад 1 мільйон киян, із
яких не менше 200 тисяч візьме участь в електронному голосуванні», – зауважив перший
заступник голови КМДА. Микола Поворозник нагадав, що до 24 квітня 2019 року
відбуватиметься публічне обговорення, експертиза, доопрацювання проектів та
оскарження експертних висновків, а з 15 травня до 6 червня кияни зможуть віддати свої
голоси за проекти.
Читати повністю >>>
За матеріалами КМДА
ПОЛІТИКА

Економ-пропозиція: Що цікавого в економіці
обіцяють кандидати в президенти
05.03.2019

Із завершенням реєстрації останнього з 44 кандидатів на пост глави
держави розпочалась повноцінна передвиборча кампанія. Відтепер до 20
квітня на нас чекають веселі перегони.
Їх результат невідомий, щоб там не показували рейтинги, адже опитування
та реальне голосування — це дві великі різниці. Пропонуємо швидко оглянути, що
цікавого містять економічні блоки програм від лідерів та не зовсім.
Меню обіцянок. Звичайно, в ХХІ ст. не обійтись без сайту з агітаційною версією
програми та десятками годин відео з її поясненнями. Але є один документ, який готує
кожен кандидат. Кожен, за законом, зобов’язаний подавати свою передвиборчу програму
до ЦВК. Які вимоги щодо змісту висуває кандидату законодавство? Текст — до 12 тис.
знаків. Все. Тобто теоретично текст “За все добре проти всього поганого” чи “Тут був Вова”
цілком відповідає букві закону як передвиборча програма. Але навіть кандидати, що мають
виняткове почуття гумору, подають структурований, поділений на тематичні блоки текст.
Що ж цікавого з точки зору розвитку економіки пропонують Топ-5 кандидатів? Подивимось
в алфавітному порядку.

Зрада скасовується. Таким чином, "гальмування" українського експорту в 2018 р. не
є ознакою появи нових проблем на зовнішніх ринках. Основним фактором цього
сповільнення стали внутрішні чинники, в першу чергу несприятливий врожай 2017 року.
Несприятлива цінова кон’юнктура вплинула на експорт феросилікомарганцю, тоді як
пшениця та ячмінь змогли повністю чи частково компенсувати втрати у фізичному обсязі
експорту зростанням цін. Чого чекати у 2019 році? Високі показники врожаю дозволяють
сподіватись на зростання експорту продовольчих товарів. Експорт в РФ точно скорочуватиметься на тлі нової хвилі заборон з російського боку. Експорт в ЄС, ймовірно, й надалі
зростатиме, хоча стимул, отриманий від скасування ввізних мит, починає вичерпуватись.
На черзі повноцінне виконання зобов’язань, що ведуть до зменшенням витрат, пов’язаних з
нетарифними обмеженнями. Це стосується й реформи митниці та спрощення процедур
торгівлі, й реформ у сфері безпечності продукції. Планів багато, головне – їх виконати.
Читати повністю (інфографіка) >>>
Читайте також: Динаміка та
складова частка топ-20
українського експорту >>>
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Стаття підготовлена в рамках проекту "Розуміння угод
про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою і
Грузією", який реалізується за фінансової підтримки
Уряду Швеції
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Юрій Бойко. Економічний блок програми пана Бойка дивує малим обсягом та майже
повною відсутністю цифр. Єдине, що вказано, — це план підвищити зростання
економіки до 5-7% на рік шляхом розвитку високих технологій, ефективної
державної підтримки національного товаровиробника та розвитку підприємництва.
Решта пунктів звучать як комуністичні гасла: “Зупинимо зростання цін” та
“Зупинимо розкрадання природних багатств”, наприклад. Тому не дивно, що
конкретика щодо шляхів реалізації цих гасел відсутня.
Анатолій Гриценко. Лейтмотивом кампанії пана Гриценка є чесність, тому в
програмі вказується, що заможною країну зробить лише чесний президент.
Найголовніше, що Анатолій Гриценко обіцяє зростання економіки на 10% щороку на
основі плану дій, розробленого спільно з Українською радою бізнесу та експертами.
Це свідчить про проведення консультацій із зацікавленими сторонами. Але деталі
плану не вказуються. Взагалі, у програмі пана Гриценка використано цікавий підхід
до подачі матеріалу: в кожному реченні сказано, чого не буде і що буде в результаті
перемоги кандидата. Наприклад: “Не буде нарощування експорту зерна, руди і
напівфабрикатів — буде стимулювання (через податкові, митні й кредитні
механізми) виробництва продукції з високою доданою вартістю в промисловості та
аграрному секторі, створення технологічних робочих місць з високою зарплатою, що
дозволить зупинити відтік молоді за кордон”. Проте, знову ж таки, не вказуються
конкретні кроки задля досягнення цієї мети.
Володимир Зеленський. Якщо коротко, то програма ймовірного лідера перегонів є
чимось середнім між програмами Бойка та Гриценка. Вона так само декларативнолозунгова, як у першого, але її пункти підібрані так само вдало, як у другого. Окрім
стандартних речей, як то “детінізація економіки, свобода конкуренції, розвиток
внутрішнього виробництва”, є цікава пропозиція податкової амністії через “нульову
декларацію”. Вказано, що кожен бізнесмен “за 5% зможе задекларувати та
легалізувати свої доходи”. Звичайно, така “дрібниця”, як те, від якої бази
розраховуються ці 5%, не деталізується. Хоча на інший підхід у програмі, яку згідно з
легендою збирають з пропозицій в інтернеті, годі й сподіватись.
Петро Порошенко. Оскільки фокус кампанії пана Порошенка робиться на питання
мови, віри та армії, у його економічній програмі штаб не зазначив взагалі жодних
конкретних цифр. Вказано, що впродовж другої каденції реалізовуватиметься
“стратегія переходу від глибокої кризи і боротьби за виживання до сталого
розвитку”. Згідно з нею окреслено п’ять пріоритетів розвитку економіки. Серед них є
бачення України як глобального аграрного лідера, причому саме в експорті
переробленої продукції, а не сировини. Далі зазначено ІТ-сектор, високотехнологічні
галузі з високою доданою вартістю, перетворення України на транспортнологістичний хаб Європи та розвиток туризму. Деяке світло на шлях досягнення цих
пріоритетів проливається, але вони так само не розкриті, як і в інших кандидатів.

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



Юлія Тимошенко. В економічному блоці програми пані Тимошенко виділено
чотири напрямки: фінансова стабільність, нова енергетична політика,
реформування аграрного сектора та земельних відносин й оптимальна податкова
система. Текст містить багато декларацій про наміри: “…ми зупинимо”, “ми змінимо”,
“ми відновимо”. Багато речей можуть викликати подив у експертів, наприклад
оцінка роботи НБУ як неефективної або неконкретизована обіцянка “відновити
справедливість” для вкладників банків, постраждалих через падіння курсу гривні.
Що мається на увазі та скільки це коштуватиме платникам податків — невідомо.
Єдиний напрямок, де вказано хоч якісь цифри, — податковий. Пані Тимошенко
декларує намір скасувати 37 податків. З інших радикальних ідей варто зазначити
скасування ПДВ та введення податку на реалізацію, як у США, а також заміну ЄСВ
персоніфікованою накопичувальною пенсійною системою. Знову ж таки, важко
оцінити наслідки таких кроків для економіки. Український інститут майбутнього
вже моделював наслідки обіцянки Юлії Тимошенко знизити тарифи на газ удвічі:
результатом стане скорочення внутрішнього видобутку газу та зростання
залежності від імпорту. Швидше за все, нові ідеї матимуть схожі наслідки.

Інсайдери-аутсайдери. Серед решти кандидатів хочемо виділити Андрія Садового
та Сергія Таруту, тому що це вихідці з бізнесу. Незважаючи на їхні невеликі рейтинги,
програми цих кандидатів варті більшої уваги, ніж програми деяких лідерів перегонів. Пан
Садовий вказує в програмі свої перші кроки щодо розвитку економіки та стимулювання
точок економічного зростання. Серед них є як неконкретні пункти про те, як “здійснити
прозору й ефективну приватизацію більшості державних підприємств”, так і чітко вказані
зміни до законодавства, наприклад вилучення з Кримінального кодексу ст.205 “Фіктивне
підприємництво”. Із зрозумілих речей Андрій Садовий пропонує ліквідацію всіх
економічних підрозділів силових структур та зменшення імпорту з РФ. Також велику
частину економічного блоку складають питання розвитку логістичної та комунікаційної
інфраструктури. Пан Садовий підтримує введення податку на виведений капітал замість
податку на прибуток підприємств. Програма Сергія Тарути містить найбільше конкретики
та цифр. Зазначено стратегічні орієнтири, такі як “Україна до 2030 року увійде до Топ-30
країн з економічного зростання ВВП на рівні $710-750 млрд” та “Не менш ніж 50%
населення за рівнем прибутків належатиме до середнього класу”. З того ж податкового
навантаження показані обсяг його зниження — з 41,5% до 25% — та конкретні цифри з
ПДФО й ЄСВ. Програму укладено на базі доктрини “Україна-2030”, яку команда Тарути
розробила ще 2015 р. Порівняно з програмами найрейтинговіших кандидататів програма
Тарути унікальна ще й тим, вона укладена від першої особи: не “ми скасуємо” чи “буде
впроваджено”, а “забезпечу” та “реалізую”. Як для претендента на головний пост країни, це
правильний підхід.

складали 18,8 мільярда гривень. Навіть якщо порівнювати ці показники у відсотках
до ВВП у відповідні роки, йдеться про зростання у більш ніж два рази.








Сувора правда буття. Найголовніше, що всі кандидати старанно оминають, — невідповідність їхніх обіцянок реальним повноваженням Президента. Після того як Конституцію
повернули до версії 2004 р., “президентськими сферами” залишились безпека та зовнішня
політика. Щоб переконатись, варто подивитись розділ V ст.106. Поки не прибрано функції
економічного нагляду в силовиків, Президент, звичайно, має певний вплив на економіку.
Але пріоритети економічного розвитку, як і тарифи на газ, визначає уряд, а уряд формується за домовленостями парламентської коаліції. Більшість кандидатів мовчать про це,
оскільки їм вигідно звести невдоволення економічними реаліями до конкретної персони
чинного Президента. А невдоволеному електорату лише це і треба. Тому що “демократичні
процеси та інституції” — це незрозуміло, довго та нудно, а от звести складні питання до
простого рішення — заміни особистості — це зрозуміло навіть дітям. Як у суспільстві
збалансовано емоції та раціональні судження, дізнаємось ввечері 31 березня та 21 квітня.

Перезавантаження влади. Одним із перших пунктів старої виборчої програми
Порошенка була обіцянка повного перезавантаження влади, а саме - проведення до
кінця 2014 року дострокових парламентських виборів за відкритими партійними
списками. І якщо вибори до Верховної Ради й справді відбулися в обіцяний термін,
виборча система так і залишилася змішаною. Щоправда, сам чинний президент від
цього лише виграв. Попри те що "Блок Петра Порошенка" отримав другий результат
за партійними списками, перемога значної кількості його мажоритарників
дозволила сформувати найбільшу парламентську фракцію. Обіцяна реформа
виборчої системи не відбулася й пізніше, тому майбутні вибори до Верховної Ради
найвірогідніше також проходитимуть за змішаною системою.
Децентралізація. Серед найпомітніших пунктів програми Порошенка була й
децентралізація влади, покликана надати місцевим громадам більше прав та грошей
на реалізацію власних повноважень. І хоча ця реформа ще далека до остаточного
завершення, на сьогодні вже вдалося створити 876 об'єднаних територіальних
громад (ОТГ), не території яких, за останніми даними уряду, проживає близько 9
мільйонів українців. При цьому, минулого року вперше було створено 24 ОТГ із
центрами у містах обласного значення. У ОТГ до місцевих бюджетів зараховується 60
відсотків податку на доходи фізичних осіб та повністю - єдиний податок, податок на
прибуток підприємств та податок на майно. З 2014 по 2017 рік доходи місцевих
бюджетів зросли на понад 100 мільярдів грн.
Реформа правоохоронців. Обіцянку Порошенка реформувати правоохоронну
систему можна вважати ще однією ахіллесовою п'ятою президента. Попри
перейменування міліції на Національну поліцію та створення патрульної служби, ці
зміни українські та закордонні експерти часто називають косметичними. Зволікання
з реформуванням Служби безпеки України дедалі частіше є об'єктом критики не
лише з боку бізнесу, який періодично страждає від "маскі-шоу" цього відомства, але
й з боку західних партнерів Києва. Лунають вимоги позбавити контррозвідувальне
відомство повноважень, які не стосуються державної безпеки, але натомість
створюють живильний ґрунт для корупції. Не меншої критики зазнає і судова
реформа, яка дозволила зберегтися у системі старим скомпрометованим кадрам, в
тому числі напряму причетним до переслідувань активістів Євромайдану більше
п'яти років тому.
Томос як бонус. Втім чи не найбільший свій здобуток за президентську каденцію
Порошенко найвірогідніше не планував, адже про створення майбутньої
Православної Церкви України (ПЦУ) у його передвиборній програмі не було ані
слова. Але саме отримання автокефалії та появу канонічної української церковної
громади політтехнологи Порошенка тепер чи не найчастіше згадують в агітаційних
матеріалах, за допомогою яких чинний президент розраховує здобути прихильність
виборців та переобратися на другий термін.
Читати повністю >>>

За матеріалами dw.com
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П'ять років Порошенка. Які передвиборні обіцянки
виконав президент
14.03.2019

Безвіз, підписання угоди про асоціацію з ЄС та початок децентралізації
Петро Порошенко може записати собі як здобуток. Але багато пунктів
програми залишаються невиконаними.

Змагаючись за пост президента України, Петро Порошенко, як і будь-який інший
кандидат, встиг дати чимало передвиборчих обіцянок. Але лише йому випала нагода
спробувати реалізувати обіцяне впродовж наступних п'яти років. DW вирішило з'ясувати,
наскільки сумлінно Порошенко поставився до перетворення своїх гасел у життя, взявши за
основу для порівняння з реальністю його передвиборчу програму "Жити по-новому".
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Безвіз за рік. Однією із найбільш конкретних обіцянок тоді ще кандидата в
президенти Петра Порошенка було здобуття безвізового режиму із Європейським
Союзом ще у перший рік його правління. І хоча сам факт отримання безвізу є
безперечним здобутком Києва, відбулося це лише через три роки, а затримка була
пов'язана із зволіканням української сторони у виконанні низки умов у сфері
боротьби із корупцією. Лише в грудні 2016 року Брюссель визнав, що Україна своє
домашнє завдання виконала, і за півроку після цього безвізовий режим набув
чинності.
Швидка асоціація. Порошенку вдалося досить швидко підписати економічну
частину угоди про асоціацію України з ЄС. І хоча в програмі він не називав
конкретних строків, обмежившись обіцянкою зробити це "якнайшвидше", вже через
місяць після виборів це було зроблено, а першого вересня 2017 року угода повністю
набула чинності. У лютому цього року, під час виступу на Мюнхенській безпековій
конференції, Порошенко звітував про те, що за три роки торгівля України з ЄС зросла
на 60 відсотків і тепер складає 43 відсотки від зовнішнього товарообігу країни.

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 >>>

Шлях до ЄС. Набагато амбітнішою була обіцянка Порошенка розпочати переговори
про вступ України до ЄС до кінця президентської каденції. І хоча у лютому цього року
Київ закріпив свої євроатлантичні прагнення у конституції, з боку Брюсселя про
майбутній вступ України до ЄС говорити поки що ніхто не збирається.

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 >>>

АТО за години. У програмі Порошенка згадується, що повернення Криму та
збереження територіальної цілісності України політичними та дипломатичними
методами будуть його пріоритетом. Але широкому загалу більш відома його
обіцянка завершити так звану антитерористичну операцію на сході країни за лічені
години. Щоправда, пізніше, у серпні минулого року він був змушений перепросити за
ці слова.

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 >>>

Гроші – військовим. Натомість, пункт програми, яким планувалося в рази
збільшити видатки на збройні сили, Порошенко виконав. Так, у бюджеті на 2019 рік
на потреби міністерства оборони передбачено 102,4 мільярда гривень - це на 18
відсотків більше за показник попереднього року і є найбільшим бюджетом в історії
відомства і українських збройних сил. Для порівняння, у 2013 році оборонні витрати

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