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Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
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АПК і логістика... Що витягне
економіку України?
18.03.2019

У Раді НБУ назвали потенційні “драйвери” для економічного
розвитку України. Експерти радять не забувати і про те, що нас гальмує.
Про це пише Владислав Обух на порталі ukrinform.ua
Аграрний сектор та розвиток транспортно-логістичної інфраструктури можуть
стати додатковими драйверами економічного зростання нашої країни, – вважає голова
Ради Національного банку Богдан Данилишин. Він нагадав, що вітчизняна економіка три
роки поспіль демонструє приріст, однак констатував: відбувається це, здебільшого, завдяки
внутрішньому попиту – споживчому та інвестиційному. При цьому, за оцінками
Данилишина, йдеться про тимчасові й доволі нестабільні чинники. Тож українцям треба
шукати нові можливості для забезпечення стійкого розвитку. Частково це можна зробити,
скориставшись традиційно високим попитом у світі на нашу сільгосппродукцію. Також
поштовхом для зростання, за словами економіста, може стати розвиток логістичної сфери.
Тож Богдан Данилишин сподівається, що його пропозиції "започаткують дискусію,
результатом якої стане визначення пріоритетів економічного розвитку країни з
подальшим виробленням плану конкретних заходів". Укрінформ вирішив влаштувати
“перший раунд” таких дискусій, залучивши до оцінок “драйверних” пропозицій керівника
Ради Нацбанку інших економістів.
Експерти – про “драйверні” можливості: АПК...
Говорячи про “аграрні перспективи” України, Богдан Данилишин радить не
“гнатися” за валом, намагаючись продати закордон якомога більше сировинної продукції, а
зосередитись на “мультиплікаційних можливостях” розвитку АПК. Йдеться, по-перше, про
нарощування потужностей переробної промисловості, що забезпечить збільшення
експорту продукції з високою доданою вартістю. По-друге, – про стимулювання зростання
таких суміжних галузей як сільськогосподарське машинобудування й логістика. Із цим
погоджуються й експерти, яких опитав Укрінформ. “Українські аграрії традиційно
спрямовують левову частку отриманого прибутку на покращення технічного й
технологічного забезпечення своїх підприємств – закуповують продуктивнішу техніку,
більш якісні добрива, вкладають кошти у наукові дослідження щодо підвищення
урожайності та ефективного використання ґрунтів, – нагадує директор Інституту
соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. – Також значні кошти ідуть
на створення супутньої інфраструктури – будівництво елеваторів, овочесховищ і
переробних потужностей. Тобто, агросектор починає “тягнути” за собою низку суміжних
галузей: він є замовником для багатьох індустріальних та інноваційних сфер”. А ось
президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло вважає, що без
розв’язання проблеми сировинного характеру українського агроекспорту на позитивний
результат нам годі і сподіватися. “Хоча прямі іноземні інвестиції в Україну останнім часом
зросли, їх обсяги все ще залишаються незначними. Тому наші підприємства в основному
інвестують у виробництво власний капітал. Й оскільки “перетікання” грошей із галузі в
галузь не відбувається, увесь фінансовий ефект від експортних постачань концентрується
тільки на підприємствах-експортерах. Така експортна структура просто нездатна
забезпечити динамічне зростання навіть тим секторам економіки, які орієнтовані на
зовнішні ринки”, – наголошує Жаліло. Тому експерти знову нагадують про ринкову аксіому:
належний ефект від роботи будь-якої експортоорієнтованої галузі можливий лише за
умови переорієнтації на продаж продукції із високою доданою вартістю. Виняток – хіба що
робота видобувної промисловості деяких багатих на вуглеводні країн. Ілля Несходовський
погоджується, що можливий мультиплікаційний вплив роботи українського АПК на інші
сфери послаблює усе ще значна імпортозалежність України – приміром, у
сільськогосподарському машинобудуванні та в хімічній промисловості (чимало отриманих
від продажу нашої агропродукції на зарубіжних ринках коштів повертаються за кордон –
для купівлі техніки і добрив). На його думку, ситуація із добривами справді складна: через
високу вартість основної сировини для азотного виробництва – природного газу –
продукція наших підприємств не може конкурувати із зарубіжними (насамперед –
російськими) аналогами. А ось у сфері сільськогосподарського машинобудування останнім
часом багато чого змінилося: в Україні уже виробляють фактично увесь асортиментний ряд
“дрібної” сільгосптехніки й реманенту. Дедалі більше підприємств починають виготовляти
складну техніку для агровиробництва. “Приміром, Харківський тракторний завод випускає
доволі конкурентну продукцію, яка користується значним попитом в українських селян, –
наводить приклад експерт. – Також хорошу техніку почали робити у Миколаєві. Усі ці
машини і агрегати привабливі для внутрішнього споживача – насамперед, з огляду на
співвідношення “ціна-якість”. Адже далеко не кожному фермерові по кишені викласти
кілька сотень тисяч доларів за американський чи німецький комбайн... Окрім того,
імпортну техніку необхідно обслуговувати. Тож в Україні створюються нові сервісні центри,
на розбудову яких залучають у тому числі й іноземні інвестиції”, – нагадує Несходовський.
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сільгоспмашинобудування – одна із гарантій послаблення нашої імпортозалежності у цій
сфері. А отже, імпорт “з’їдатиме” дедалі менше зароблених українськими селянами і
трейдерами коштів. Натомість дедалі більший ресурс “працюватиме” на розвиток
вітчизняної економіки. Найголовніше, – зазначають експерти, – створити сприятливі умови
для вітчизняної продукції. І як про негативний чинник економісти згадують про пільги зі
сплати ПДВ при імпорті сільгосптехніки. При тому, що вітчизняна продукція таких
преференцій не має. “За 5 років в Україні так і не спромоглися затвердити (навіть написати)
Програму розвитку промисловості із акцентами на те ж масове виробництво
сільськогосподарської техніки, авіабудування, інші галузі, які виготовляють складну
продукцію з високою доданою вартістю, – констатує виконавчий директор Економічного
дискусійного клубу Олег Пендзин. – Якраз у такій програмі і мають бути передбачені усі
“драйверні” сфери, визначено завдання, що перед ними стоять, та перелік умов, які мають
сприяти досягненню мети. Завдяки цим конкретним заходам Уряд мав би створити рівні ( і
гідні) умови роботи для усіх учасників ринку. Але жодного кроку для цього не зроблено. Ба,
навіть, на “рівні розмов” про рух у напряму до індустріалізації керівництво Кабінету
Міністрів почало говорити не приміром у “переломному” 2016 році, коли почалося
економічне відродження країни, не у 2017-му чи 2018-му, а лише зараз”. При цьому Олег
Пендзин вважає саме акцент на розбудові великих високотехнологічних та інноваційних
підприємств запорукою створення достатньої кількості нових робочих місць із високою
заробітною платою – із тим, щоб повернути додому мільйони заробітчан, які нині змушені
підтримувати своєю працею економіки інших країн – у тому числі, і держави-агресора. Без
цього, переконаний експерт, ми й надалі муситимемо миритися із алогічною ситуацією,
коли з 19 мільйонів українців працездатного віку лише 10 мільйонів сплачують соціальні
внески. Решта – або трудові мігранти, або учасники “тіньових” схем.
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...Транспортної сфери...
Щодо транспортно-логістичної галузі, то, за словами голови Ради НБУ Богдана
Данилишина, йдеться, зокрема, про створення альтернативи фактично заблокованим
Росією портам на Азові, зменшення витрат на перевалку зернових та скорочення частки
відповідних перевезень у загальній структурі логістичних витрат. (Адже в Україні 18%
транспортних витрат пов'язані з доставкою збіжжя, тоді як у Франції та Німеччині цей
показник – лише 8%, у США – 6%. Натомість там більша частка пасажирських перевезень і
транспортування високотехнологічної продукції ). “Україна справді має неабиякі
перспективи у транспортній сфері. Але сповна скористатися перевагами свого
географічного розташування вона, на жаль, не може. Бо з двох сторін – на півночі і сході –
країна межує із державою-агресором, будь-яке транспортне сполучення із якою ми,
природно, обмежуємо. І цим зараз доволі вправно користується сусідня Білорусь, – пояснює
економіст Ілля Несходовський. – Для нас же така ситуація – шанс зосередитись на більш
якісному забезпеченні внутрішнього попиту. Насамперед, це стосується авіасфери, яка за
рахунок створення конкурентних умов демонструє непогане зростання. Цього ж можна
досягнути і в інших секторах – забезпечивши конкуренті умови для усіх учасників ринку”.
На думку експертів, внутрішні авіаперевезення – якраз та сфера, розвиток якої тісно
пов’язаний зі зростанням споживчого попиту: чим вищою буде купівельна спроможність
українців, тим частіше вони віддаватимуть перевагу авіаперельотам. Те ж стосується і
користування іншими видами транспорту. Адже – не в останню чергу через обмеженість
доходів – значна частина українців залишається “немобільною”. Три чверті українців
ніколи не залишали межі Батьківщини. Приміром, за даними одного із досліджень
Київського міжнародного інституту соціології, понад 70% українців жодного разу не були
за кордоном. А наших співвітчизників, які побували “далі” Росії, Єгипту і Туреччини – менше
20% (Виняток – хіба “відвідини” територій європейських сусідів з метою працевлаштувавня). Більше того, понад 30% українців не виїжджали за межі свого регіону. При цьому, за
даними Eurostat, щороку за кордоном бувають 76% бельгійців, 53% голландців, 40%
словаків. Крім того, в Німеччині, Австрії, Словаччині, Чехії 90% молоді принаймні раз
побували за кордоном. Тоді як цей показник для українців “не дотягує” і до 22%.
...Високотехнологічних галузей...
Щодо інших можливих “драйверів” для української економіки, то з-поміж основних
Ілля Несходовський називає військово-промисловий комплекс. Навіть, попри останні
скандали, він залишається одним із головних джерел валютних надходжень для нашої
країни. “Війна спровокувала активні дослідження у цій сфері. Як результат – Україна, окрім
якісного військового “заліза”, почала випускати й доволі конкурентну високотехнологічну
продукцію. Причому, саме російська агресія сприяє укладанню вигідних контрактів і
збільшенню обсягів реалізації цієї продукції за кордон. Адже потенційні покупці більш
охоче купують продукцію, яка добре зарекомендувала себе в бойових умовах,
продемонструвавши, що може гідно протистояти найкращим зразкам російського
озброєння”. Також Несходовський робить наголос на неабиякому потенціалі вітчизняної
авіакосмічної галузі: “Навіть Ілон Маск визнав, що українська ракета – одна з найкращих у
світі. І цим, безумовно, варто скористатися. Насамперед, вважаю за необхідне залучити до
роботи в цій сфері професійних іноземних менеджерів. І, певно, – найголовніше:
забезпечити галузь фінансовими ресурсами. Для цього було б непогано, аби в Україну
прийшли світові інвестори – на кшталт уже згаданого Маска. При цьому, з огляду на наші
“мізки” і технології, навіть порівняно незначні капіталовкладення можуть стати непоганим
поштовхом для стрімкого розвитку цієї і суміжних сфер”, – переконаний експерт. Про
розвиток високотехнологічних галузей, які можуть “розворушити” вітчизняну економіку,
говорить і Богдан Данилишин: «Україні доведеться визнати, що без переходу на
високотехнологічні види виробництва та підвищення продуктивності праці досягти
попередніх високих темпів зростання економіки вже не вдасться. Тому не варто
критикувати нинішні слабкі темпи зростання, боюся, що зовсім скоро вони не
здаватимуться такими вже й слабкими. Вихід – у рішучій технологічній модернізації нашої
економіки». Але для такої модернізації потрібні не лише ідеї і технології, а й кошти. Йдеться
про мільярди доларів, які б працювали на економіку країни. Частину їх можна залучити за
рахунок прямих іноземних інвестицій. Але для цього потрібно підвищувати рівень довіри
до нашої країни у світі, змінювати її міжнародні кредитні рейтинги, забезпечувати
прозорість відносин в середині держави, підвищувати гарантії недоторканості приватної
власності. Інший шлях – кредитування вітчизняного бізнесу. І роботи тут, як кажуть, –
“непочатий край”. Насамперед, зважаючи на високу “вартість” грошей в Україні – беручи
позики під такі, як у нас відсотки, певно, жоден чесний бізнес у світі не може бути
конкурентним. До того ж, вітчизняні фінансові установи фактично не пропонують
довгострокових кредитних програм. Тим більше – цільових. Як вважає доктор економічних
наук Ярослав Жаліло, “наростити обсяги проектно-орієнтованого кредитування можна,
приміром, за рахунок спеціалізації банків і фінансових установ, які надаватимуть позики
окремим секторам економіки – тому ж АПК, промисловості, малому бізнесу, а також
кредитуватимуть проекти регіонального розвитку”.
Читати повністю >>>
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її курс до ЄС та НАТО

НА ПОЧАТОК

:: ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
СУДОВА СИСТЕМА
НОВИНИ РЕГІОНІВ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS

29.03.2019

Президент України Петро Порошенко наголосив на підтримці
України як суверенної, незалежної і демократичної країни, яка
поступово інтегрується до Європейського Союзу. Про це Глава
держави сказав в інтерв'ю телеканалу ICTV.
П.ПОРОШЕНКО

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 КЕРІВНИЦТВО ВРУ
 ГОЛОВА (СПІКЕР)

Україна буде членом ЄС, а наше завдання –
наполегливо працювати!
22.03.2019

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на початку
пленарного засідання у п’ятницю нагадав, що цими днями минає
п’ять років від дня підписання політичної частини Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

А.ПАРУБІЙ

А.Парубій, користуючись присутністю членів Уряду у Парламенті, наголосив, що саме
на плечі Парламенту і Уряду лягає відповідальність за імплементацію положення про
Асоціацію. «Спільно з Урядом ми розробили Дорожню карту євроінтеграційних законів, які
крок за кроком впроваджуємо», - сказав Андрій Парубій. «Я впевнений, що Україна буде
членом Європейського Союзу, а наше завдання – наполегливо працювати!» - підкреслив
Голова Верховної Ради України. Відзначимо, Угоду про асоціацію між Україною та ЄС часто
називають "дороговказом для внутрішніх реформ в Україні". Історія підписання Угоди
розпочинається з того, що у березні 2007-го року розпочалися переговори між Україною та
Європейським Союзом щодо укладення нової посиленої угоди. Ця нова угода мала на меті, в
першу чергу, замінити Угоду про партнерство та співробітництво. Із початку переговорів,
тобто протягом 2007-2012 рр., відбувся 21 раунд переговорів щодо Угоди про асоціацію та
18 раундів переговорів щодо розділу Угоди про створення поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі. На Саміті Україна – ЄС, що відбувся 19 грудня 2011 р., оголошено про
завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Угода стала
масштабнішою в порівнянні з аналогічними угодами, що раніше були укладені ЄС із іншими
країнами Центральної та Східної Європи. Парафування Угоди про асоціацію на рівні глав
переговорних делегацій відбулося 30 березня 2012 року, а розділ Угоди щодо створення
зони вільної торгівлі був парафований 19 липня 2012 року. Рішення рекомендувати Раді ЄС
підписати Угоду і дозволити її тимчасове застосування до ратифікації всіма державамичленами ЄС Колегія Європейської Комісії ухвалила 15 травня 2013 року. Підписання Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС відбулося у два етапи. Політичну частину Угоди було
підписано 21 березня 2014 р. під час Позачергового Саміту Україна – ЄС. Від України Угоду
підписав Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. Того дня, зокрема, були підписані Преамбула,
Стаття 1, Розділи І "Загальні принципи", ІІ "Політичний діалог та реформи, політична
асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики" і VII
"Інституційні, загальні та прикінцеві положення" Угоди. На тому ж Саміті Українська
Сторона заявила, що зобов’язання України, які випливають зі статті 8 Угоди про асоціацію
стосовно ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р. будуть
виконані після внесення відповідних змін до Конституції України. 27 червня 2014 р. під час
засідання Ради ЄС Президент України П.Порошенко та керівництво Європейського Союзу і
глави держав та урядів 28 держав-членів ЄС підписали економічну частину Угоди – Розділи
III "Юстиція, свобода та безпека", IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею", V
"Економічне та галузеве співробітництво" та VI "Фінансове співробітництво та положення
щодо боротьби із шахрайством", які разом із рештою тексту Угоди становлять єдиний
документ. 16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент
синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Українська Сторона
передала до депозитарію ратифікаційні грамоти і завершила таким чином усі
внутрішньодержавні процедури. Відповідно до статті 486 Угоди з 1 листопада 2014 р.
здійснювалося її тимчасове застосування до моменту набрання нею чинності. 1 вересня
2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС
набула чинності у повному обсязі. Угода за своїм обсягом і тематичним охопленням стала
найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим
міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським
Союзом. Вона стала яскравою демонстрацією якісно нового формату відносин між Україною
та ЄС на принципах "політичної асоціації та економічної інтеграції".
Читати повністю >>>

Читайте також: Протягом тижня народні
депутати працювали >>>

За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
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«По-перше, ми бачимо потужну підтримку України з боку наших партнерів та
союзників», - сказав Президент та нагадав, що нещодавно в Брюсселі відбувся міні-саміт
Україна-ЄС за участі всього керівництва Європейського Союзу. «Це унікальний формат,
якого до цього не було. І це є формат підтримки України. Продовження курсу інтеграції до
ЄС та НАТО, який був започаткований моєю командою п’ять років тому», - додав Петро
Порошенко. Президент також зазначив, що у міні-саміті Україна-ЄС брали участь Президент
Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та Президент Європейської Ради Дональд Туск.
Лідери Євросоюзу, за його словами, підтримали наданні другого траншу макрофінансової
допомоги Україні, а також спеціальний проект, ініційований українською стороною щодо
підтримки азовського узбережжя України, розвитку Маріуполя і Бердянська,
електрифікації залізниці, будівництва доріг, облаштування для тимчасово переміщених
осіб. Президент повідомив, що на переговорах було домовлено про підтримку секторальної
інтеграції України з Європейським Союзом, а саме в енергетичному та цифровому секторі.
Зокрема, це стосується скасування роумінгу в ЄС для громадян України та запровадження
електронного урядування, проектів розвитку малого та середнього бізнесу, банківського
кредитування, екологічної співпраці і багато іншого. Глава держави також зазначив, що в
міні-саміті Україна-ЄС взяв участь Президент Європейського Парламенту Антоніо Таяні. «І
ви бачили дуже резолюції, які прийняв Європарламент, починаючи від рішучого
засудження радикальних дій екстремістських організацій, які намагалися своїми маршами
поставити під загрозу проведення виборів в Україні», - зауважив він. «Я хочу подякувати
українцям, які сказали своє рішуче «ні» екстремістським діям. Для нас надзвичайно
важливо, щоб вибори були проведені бездоганно. Щоб народ України мав можливість
здійснити вільне волевиявлення, а держава захистила вибір громадян. Бо це є головною
передумовою проводження нашого шляху до Європейського Союзу та НАТО», - додав Петро
Порошенко. Говорячи про політику підтримки України з боку лідерів ЄС, Президент
зазначив: «Це політика підтримки України дуже високого світового рівня. Українці
назавжди запам’ятають слова Президента Дональда Туска: Європи не існує без України і
українське майбутнє є в Європі». При цьому він додав, що «це надзвичайно важливо, коли
такі слова каже лідер Євросоюзу – Президент Європейської Ради. І це результат нашої
роботи, яка була здійснена за останні п’ять років».
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
В наступні п’ять років темп реформ
буде прискорено
29.03.2019

Президент України Петро Порошенко переконаний, що ті процеси, які
було започатковано в Україні за останні п’ять років обов’язково будуть
продовжені. Про це вінсказав під час прямого ефіру на телеканалі «Україна».
«Твердження всіх наших міжнародних партнерів, що Україна зробила за п’ять років
більше реформ, ніж за попередні 23», - констатував Глава держави під час прямого ефіру на
телеканалі «Україна». Серед тих, що були започатковані він назвав реформу сектору
оборони і безпеки, завдяки якій в країні створена нова армія, реформу децентралізації,
завдяки якій громади вже мають левову частину владних повноважень, відповідальності і
фінансового ресурсу. Також початок медичної реформи, яка включає і реформу сільської
медицини та запровадежння телемедицини. Впровадження нової системи освіти - «нової
української школи». Зміни у системі державних закупівель через електронні закупівлі,
покращення бізнес-клімату з автоматичним поверненням ПДВ для суб’єктів господарювавня. Масштабне впровадження інклюзивної освіти для того, щоб приділяти спеціальну увагу
дітям і дорослим з особливими потребами. «Для того, щоб завершились всі ці реформи
потрібно ще одна президентська каденція для того, щоби реформи стали незворотніми», сказав Петро Порошенко зауваживши, що практично не залилилося сфери, якої сьогодні не
торкнулися зміни. Та головна мета Україн – завершити реформу сектору оборони і безпеки,
щоб ми мали можливість підписати план дій щодо членства в НАТО, і провести необхідні
реформи для того, щоб Україна набула повноцінного членства в Євросоюзі. «Сьогодні це
відповідає абсолютній більшості бажань українців», - констатував Президент. «Це дуже
масштабне завдання. Завдання для всієї української нації, для всієї нашої держави і я
твердо перконаний, що в наступні п’ять років темпи реформ буде прискорено. Реформа
економіки буде здійснена і точку неповернення ми точно за останні п’ять років пройдемо»,
- резюмував Глава держави. Петро Порошенко також наголосив, що повернення нашої
великої нації, нашого народу до родини європейських народів є геополітичною,
глобальною ідеєю. «Ми маємо повернутися в Європу, ми маємо стати членом ЄС. Це сьогодні
підтриммується абсолютною більшістю українських громадян. Ми маємо стати членом
НАТО. Це є організація, де один за всіх і всі за одного і таким чином, саме членство в НАТО
буде гарантувати суверенітет, територіальну цілісність і безпеку нашої держави, яка
сьогодні гарантується Збройними Силами України», - сказав він. Президент також зазначив,
що для того, аби відповідати критеріям, необхідним для членства в НАТО і ЄС, «ми маємо
різко підняти добробут українців». «Результатом цього будуть наші зусилля, наші кроки,
наша програма по подоланню бідності і забезпеченню, щоб економічне зростання України
точно призводило до добробуту кожного українця: і вчительки, і лікаря, і пенсіонера, і
працівника, і фахівцяIT-сектора, і студента», - сказав Глава держави і висловив думку, що
було б добре, аби це сприяло і поверненню українців з-за кордону до дому.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР. ЗАСІДАННЯ & РІШЕННЯ КМУ

 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

Прем’єр-міністр провів чергове засідання
Стратегічного комітету Уряду

28.03.2019

25.03.2019

Уряд України переходить на середньострокове бюджетне
планування і опрацьовує всі стратегічні рішення у форматі урядової
політики – з чіткими рамками, критеріями, цілями й завданнями. Про
це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час
чергового засідання Стратегічного комітету Уряду.
В.ГРОЙСМАН
Сьогоднішнє засідання урядовці присвятили питанням, які потребують
стратегічного бачення і середньострокового плану досягнення цілей. Йшлося про розвиток
професійно-технічної освіти та про реформу екстреної ланки медичної допомоги. «Це
хронічні проблемні питання, за які довгий час не бралися», – сказав Володимир Гройсман.
Він звернув увагу, що професійно-технічна освіта – це важлива ланка усієї системи освіти,
яка в західних країнах є основою професійного спрямування молоді. Натомість в Україні
через хронічний «залишковий принцип» і штучну «непрестижність» робітничих професій
діти навчаються на матеріальній базі 50-річної давнини і нерідко за принципом «аби
зайняти місце», щоб заклад не втратив бюджетну субвенцію. До якості освіти та реальної
підготовки кадрів це не має жодного відношення. Саме тому потрібна нова політика, що
базуватиметься на ухваленні низки законів, які будуть опрацьовані найближчим часом,
зміні принципів надання освітніх послуг, в тому числі оптимізації мережі закладів
профтехосвіти та встановленні чітких відносин з роботодавцями задля впровадження
системи дуальної освіти. «Я б також запропонував продумати можливість створення 5-7
унікальних регіональних центрів з потужною базою для навчання найбільш затребуваним
професіям», – запропонував Глава Уряду. У контексті реформи екстреної медицини
Прем’єр-міністр нагадав, що цього року в Україні запускається пілотний проект реформи
«швидкої» у 5 областях. «Вони стануть прототипом для усієї системи по країні, – сказав
Володимир Гройсман. – Саме тому вже зараз потрібно розуміти, що ми хочемо отримати і
які ресурси маємо, аби мобілізувати всі наявні можливості». Такими можливостями Глава
Уряду назвав аеромобільні служби МВС, які можна й треба залучати у екстрених випадках.
Довідково: Кабінет Міністрів України створив Стратегічний комітет 10 січня 2019 року на
першому урядовому засіданні поточного року. Мета його роботи – формування політики та
основ урядових рішень у контексті переходу України на трирічне бюджетне планування.
Завданнями комітету є розгляд формування і реалізації пріоритетних реформ Кабінету
Міністрів; формування концептуальних, стратегічних та програмних документів Кабінету
Міністрів, а також схвалення політичних пропозицій міністрів. Комітет також
обговорюватиме проекти розпоряджень Кабінету Міністрів про схвалення планів
пріоритетних дій Уряду на відповідний рік та звітів про їх виконання; звіти міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади щодо реалізації пріоритетних реформ
Кабінету Міністрів у відповідних сферах державної політики; проекти законів про
Державний бюджет України на відповідний рік та внесення змін до них. Членами комітету є
всі члени Уряду України.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ.

Реформа держуправління в дії: сформовано 58 директоратів, в яких
уже працює більше 500 фахівців з питань реформ
29.03.2019

Впровадження реформи державного управління протягом
2018 р. вже дало видимі результати, - наголосив Міністр Кабінету
Міністрів України Олександр Саєнко, коментуючи звіт про виконання
Стратегії з реформування держуправління.

О.САЄНКО

Результати реформи держуправління за минулий рік та стратегічні цілі до 2021 року
обговорили під час чергового засідання Координаційної ради з питань реформування
державного управління серед державних секретарів, представників СКМУ, міністерств,
Офісу реформ Кабінету Міністрів України, експертів та міжнародних партнерів. Серед
ключових досягнень реформи за 2018 рік: завершується реорганізація пілотних
міністерств. У 10 пілотних міністерствах, двох агентствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів
сформовано 58 директоратів, в яких вже почали працювати більше 500 фахівців з питань
реформ; уперше проведено оцінювання результатів діяльності державних службовців;
триває розбудова мережі ЦНАП – упродовж 2018 року запрацювали 54 нових ЦНАП;
збільшилась кількість електронних послуг, на сьогодні доступна 121 послуга для громадян
та бізнесу; розпочато впровадження системи електронної взаємодії держорганів
«Трембіта»; Уряд схвалив та вніс до Верховної Ради проект Закону "Про адміністративну
процедуру"; Україна посіла друге місце серед країн, що досягли найбільшого прогресу у
відкритті даних за останні чотири роки (рейтинг Open Data Barometer); для оптимізації
конкурсної процедури на посади державної служби підготовлено та на початку 2019 року
вже запущено Центр оцінювання при Національного агентстві державної служби; у 2018
році вперше проведено комплексну оцінку стану справ в системі держуправління
програмою SIGMA за методологією, що застосовується до країн-кандидатів на вступ до ЄС;
на основі оцінки SIGMA оновлено Стратегію реформування держуправління та строк її
реалізації до 2021 року. «У минулому році ми досягли значних результатів, зокрема
виконали План заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління на
63%», – зазначив генеральний директор Директорату публічної адміністрації Секретаріату
КМУ Андрій Бега, презентуючи Звіт про виконання Стратегії. «Досвід, який ми отримали за
період впровадження реформи, а також оцінка та рекомендації європейських експертів
OECD/SIGMA, стали основою оновленої Стратегії реформування державного управління», зазначив Іван Хілобок, керівник групи реформи держуправління Офісу реформ КМУ,
представляючи стратегічні цілі та завдання реформи до 2021 року. Олександр Саєнко
підкреслив, що пріоритетом у цьому напрямку є зокрема впровадження єдиних правил
взаємодії громадян з державою – адміністративної процедури. Відповідний законопроект
схвалений та внесений Урядом у Верховну Раду. «У 2019-му продовжуємо працювати над
підвищенням якості урядових рішень, формуванням професійної держслужби, важливими
законодавчими змінами та діджиталізацією держуправління», – резюмував Міністр
Кабінету Міністрів України. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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«Промисловий безвіз» з ЄС можливий у 2020 році, –
Іванна Климпуш-Цинцадзе

Звіт про виконання у 2018 р. Стратегії реформування державного управління >>>

«Промисловий безвіз» з Євросоюзом, тобто підписання Угоди
АСАА (Угоди про відповідність і прийнятність промислової продукції),
можливий у 2020 році. Про це заявила Віце-прем’єр-міністр з питань
І.КЛИМПУШєвропейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна КлимпушЦИНЦАДЗЕ
Цинцадзе.
«Сподіваюся, що зареєстрований позавчора євроінтеграційний законопроект у сфері
технічного регулювання народні депутати ухвалять у квітні. Відповідно, після цього ЄС має
ухвалити рішення про оціночну місію, що зробить можливим уже в 2020 році вийти на
підписання Угоди АСАА», – сказала Віце-прем’єр-міністр під час зустрічі зі студентами та
викладачами Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Водночас вона висловила жаль, що 3 тижні
тому Верховна Рада провалила голосування законопроекту №6235, що стосувався адаптації
національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності
законодавству ЄС. Віце-прем’єр сподівається, що за активної залученості Міністерства
економічного розвитку і торгівлі підготовка до укладення Угоди пришвидшиться. Вона
також зазначила, що Україна вже досягла технічної сумісності з ЄС у трьох пріоритетних
промислових секторах економіки. На черзі – робота над досягненням такої сумісності і в
інших секторах. Визнання еквівалентності української системи технічного регулювання та
оцінки відповідності європейській значно спростить експорт промислової продукції до ЄС,
зокрема, виробники зможуть отримувати необхідні сертифікати в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Після енергомодернізації житлового сектору наступний крок –
промисловість, енергетика і транспорт
29.03.2019

Після проведення масштабної енергомодернізації житлового
сектору і муніципальних будівель наступним кроком України, яка
прагне стати енергонезалежною, буде промисловість, енергетика і
Г.ЗУБКО
транспорт. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Україна прагне бути абсолютно конкурентоздатною і закріпити свої позиції на
європейських ринках. Понад 550 мільйонів людей сьогодні проживає у країнах ЄС, і це
величезний ринок. А тому нам вже потрібно думати, як зменшувати енергоємність нашої
української продукції. Тож наступним кроком із впровадженням закону про енергоефективність буде не тільки напрямок житлового сектору, а ще й промисловість, енергетика та
транспорт», – зазначив Геннадій Зубко у прямому ефірі 5 каналу. За його словами, країні
необхідно продемонструвати, як впливає енергоефективність на загальну макроекономічну картину. А макроекономічна стартова позиція України виглядає сьогодні слабкою. На
жаль, через тривалу залежність країни від російської «газової голки», політичну залежність
від Росії щодо постачання газу, низьку ціну на газ (яка насправді була величезною) питання
енергоефективності було практично вбито. Така ситуація, крім того, створювала величезну
корупційну складову. «Сьогодні Україна відмовилася від цього шляху, ми йдемо до
ринкових взаємовідносин, що наближує країну до європейських стандартів у питанні
споживання енергоносіїв. І стартові позиції цієї стратегії є класними – ми поставили собі за
мету постійно моніторити всі енергоефективні проекти у житловому секторі, які будуть
впроваджені в рамках Фонду енергоефективності. Ми бачитимемо, яким чином через рікдва зменшиться споживання у таких будівлях, пропонуватимемо нові підходи, інструменти,
технології не тільки з модернізації огороджувальних конструкцій, а й модернізації
інженерних мереж», – пояснив Геннадій Зубко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 МІНІСТРИ. МІНІСТЕРСТВА & ВІДОМСТВА

Кабінет міністрів оголосив конкурс на глав
податкової та митної служб
20.03.2019

Кабінет міністрів на засіданні 20 березня оголосив конкурси на
посади голів Державної податкової та Державної митної служб. Про це
повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.
"Сьогодні уряд ухвалив рішення оголосити конкурс на главу Державної податкової
та Державної митної служби, а також затвердив умови його проведення, зокрема, загальні
та спеціальні кваліфікаційні вимоги, а також вимоги до компетентності, напрацьовані
Мінфіном і Національним агентством з питань держслужби", - сказав він. Комісія вищого
корпусу державної служби проведе конкурс 16 квітня. Як повідомлялося, Кабінет міністрів
6 березня затвердив положення про Податкову і Митну служби. Відповідно до
затвердженого документа, глави служб призначаються на конкурсній основі і звільняються
урядом за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу держслужби. Граничну чисельність
працівників служб також встановлює уряд. Поділ ДФС - одна з вимог Міжнародного
валютного фонду. Зараз посаду в.о. глави відомства займає Олександр Власов. З травня
2015 року по березень 2017-го її очолював Роман Насіров, якого звинувачують у завданні
державі збитків на суму 2 млрд грн. Після нього в.о. глави відомства був Мирослав Продан.
У листопаді 2018 роки йому повідомили про підозру у незаконному збагаченні.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Політична реклама – поза компетенцією
Держпродспоживслужби
25.03.2019

Суттєво збільшилася кількість звернення депутатів, громадських
організацій та окремих громадян, які надходять до Держпродспоживслужби
щодо відповідності політичної реклами.
Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Згідно із
Положенням про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015
№ 667, Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, який реалізує
державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про
захист прав споживачів і рекламу в цій сфері. Відповідно до статті 1 Закону України «Про
захист прав споживачів» споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує
або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не
пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого
працівника. Таким чином, повноваження Держпродспоживслужби щодо контролю за
дотриманням законодавства про рекламу стосуються виключно інформації, яка
розповсюджується з метою формування або підтримки обізнаності споживачів реклами
щодо суб’єктів господарювання або товарів, робіт чи послуг.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держпродспоживслужби

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

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

ДРС попередила впровадження державних регулювань, які передбачали
майже 43,5 млрд. грн. додаткових витрат для бізнесу

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 НАБУ

26.03.2019

Одним із важливих напрямків роботи ДРС є забезпечення зменшення
втручання дерорганів у діяльність суб’єктів господарювання, усунення
бар’єрів, в тому числі адміністративних для ведення бізнесу.
У 2018 р. ДРС попереджено впровадження державних регулювань, які передбачали
майже 43,5 млрд. грн. додаткових витрат для суб’єктів господарювання шляхом прийняття
рішень про відмову у погодженні відповідних проектів регуляторних актів. Водночас, слід
відмітити суттєве зменшення кількості проектів, спрямованих на дерегуляцію
господарської діяльності та лібералізацію бізнес-клімату. Так, проведений аналіз
встановив, що орієнтовна загальна вигода від дерегуляції у 2018 році складе лише 1,6 млрд.
грн., що майже в 10 разів менше, ніж у 2017 році. Нажаль слід констатувати, що
дерегуляційні процеси у 2018 році майже не відбувалися. З метою спрощення умов ведення
бізнесу ДРС, зокрема, було надано допомогу розробникам при підготовці Аналзу
регуляторного впливу та доопрацюванні таких проектів регуляторних актів …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДРС
Рахункова палата затвердила Антикорупційну
програму на 2019–2021 роки
27.03.2019

Рахункова палата затвердила Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у Рахунковій палаті та Антикорупційну програму на 2019–2021
рр. Відповідні питання були розглянуті під час засідання Рахункової палати.
«Боротьба з корупцією – одне з ключових завдань Рахункової палати. Тому ми
починаємо з себе. Ми провели внутрішній моніторинг щодо оцінки виникнення корупційних ризиків, а також затвердили Антикорупційну програму – наш трирічний план щодо
запобігання та протидії корупції. Рахункова палата має бути взірцем для наших об'єктів
контролю у питаннях формування та реалізації антикорупційної політики», – наголосив
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан. В Антикорупційній програмі відзначається, що
дотримання принципів діяльності Рахункової палати, визначених у Законі України «Про
Рахункову палату», є підґрунтям запобігання та протидії корупції під час контролю за
надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням. Зокрема, йдеться про
принципи законності, незалежності, об'єктивності, безсторонності, гласності та неупередженості. Нагадаємо, Голова Рахункової палати прозвітував про рік роботи оновленого
складу Рахункової палати. У заході також взяли участь Голова Верховної Ради України
Андрій Парубій, Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, мер Києва Віталій Кличко,
представники Кабінету Міністрів, правоохоронних органів, лідери фракцій та голови
парламентських комітетів, народні депутати, представники дипломатичних установ та
міжнародних організацій, керівники ВНЗ, колектив Рахункової палати.
Читати повністю >>>
За матеріалами РПУ
За 8 місяців НАЗК досягло прогресу за напрямами декларування
та запобігання конфлікту інтересів
28.03.2019

Антикорупційна мережа для країн східної Європи та центральної Азії
ОЕСР констатувала прогрес України у виконанні наданих організацією рекомендацій за напрямами декларування та запобігання конфлікту інтересів.
Оцінка проводилась в рамках XX пленарного засідання мережі, на якому був затверджений проміжний звіт Уряду України про результати виконання 26-ти рекомендацій.
Попереднє оцінювання України відбувалось вісім місяців тому. Рекомендації стосувались
забезпечення виконання посадовими особами вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, подальшого підвищення рівня їх обізнаності в цьому напрямі до
повної імплементації нових норм у практику та спрощення застосування таких норм. Щодо
декларування Антикорупційна мережа ОЕСР рекомендувала забезпечити безперешкодне
функціонування системи електронного декларування, удосконалити методику перевірки
декларацій, зокрема шляхом запровадження системи логічного та арифметичного
контролю (ЛАК) та автоматизованого обміну інформацією з державними реєстрами,
забезпечити передачу до правоохоронних органів матеріалів за результатами перевірок з
ознаками кримінальних правопорушень. Нагадаємо, за 2018 рік Національне агентство
опрацювало 1280 повідомлень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та
пов’язаних з цим обмежень, здійснило 516 заходів з моніторингу і контролю за виконанням
актів законодавства з цих питань, провело 492 перевірки на наявність конфлікту інтересів
під час здійснення повної перевірки декларацій. За фактами порушення вимог закону щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і пов’язаних з цим обмежень у 2018 році
Національне агентство склало та направило до суду 497 протоколів про адміністративні
правопорушення (що у 3 рази більше ніж за 2017 рік), внесло керівникам державних
органів та підприємств 97 приписів. В рамках інформаційно-роз’яснювальної кампанії за
цим напрямом надано майже 1000 роз’яснень, проведено 10 серій тренінгів, опубліковано 6
статей консультативно-дорадчого характеру у виданні «Юридична газета», підготовлено
новий онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики».
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЗК

Понад 50 проваджень НАБУ і САП
не розглядаються у суді
19.03.2019

У 52 випадках з-поміж 189 справ, в яких детективи НАБУ завершили
досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальні акти або
клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності до судових
інстанцій, судді не призначили навіть підготовче засідання.
Справа за фактом завдання збитків ПАТ «ДПЗКУ» вже понад 2 роки припадає пилом
у суді: за 25 місяців не досліджено жодного доказу чи допитано свідків, оскільки у справі не
відбулося навіть підготовчого засідання. У лютому ц.р. до суду скеровано обвинувальний
акт стосовно народного депутата України Олександра Онищенка — організатора «газової
схеми» та фінансової директорки підконтрольних народному депутату підприємств.
Оскільки обвинувачені перебувають поза межами України, їх судитимуть заочно. Однак
судитимуть лише за три місяці — перше засідання призначене на 10 червня 2019 року. У
багатьох випадках судді призначають засідання на середину червня. Можливо, це пов’язано
з очікуванням початку роботи Антикорупційного суду, куди ці справи будуть скеровані за
підсудністю. Національне бюро також сподівається на швидкий початок роботи Вищого
антикорупційного суду, який зможе поставити крапку у розслідуваннях детективів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами НАБУ
 ДБРУ

Роман Труба: За три місяці роботи у ДБР 5794
кримінальних провадження
28.03.2019

Протягом трьох місяців роботи ДБР здійснювало досудове
розслідування у 5794 провадженнях: 510 із них вже скеровано до суду. Про
це повідомив Директор ДБР Роман Труба.
«Протягом минулого року усі зусилля ми скерували для того, щоб слідчі ДБР восени
розпочали роботу та зареєстрували перші провадження. Для цього ми провели найбільший
конкурс та забезпечили умови для початку роботи працівників ДБР. 27 листопада 2018 р.
відбулося те, для чого ми працювали: ДБР відкрило перші провадження. Усього за три
місяці їх вже було майже 6 тисяч», – розповів Роман Труба. Він повідомив, що найбільше
проваджень у Полтавського, Київського та Краматорського територіальних управлінь ДБР
– 1129, 905 та 845 відповідно. Роман Труба зауважив, що у провадженнях ДБР найбільше
фігурують представники правоохоронних органів – 2826 осіб. Особи, які вчинили військові
злочини – 2294, судді – 202, високопосадовці – 7. «Серед представників правоохоронних
органів найбільше фігурують працівники Національної поліції України – 2201 людина. Хочу
пояснити, що нам підслідні усі правоохоронці – від патрульних до керівників підрозділів.
Тому така кількість осіб, які фігурують у кримінальних провадженнях ДБР, є зрозумілою.
Серед інших правоохоронців, які є учасниками проваджень ДБР: 226 – з органів
прокуратури, 92 – з СБУ, 91 – з ДФС», – розповів Роман Труба. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами ДБР
СУДОВА СИСТЕМА

Проект ЄС формує ради з питань реформи
правосуддя в 6 регіонах
26.03.2019

Проект ЄС «Право-Justice» сформував Ради з питань реформи
правосуддя в Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Львівській,
Одеській областях та Донбасі.
Ради з питань реформи правосуддя сприяють формуванню політики у сфері
реформи правосуддя на місцевому рівні. Їх представники вперше зібралися на щорічному
Конгресі Регіональних рад з питань реформи правосуддя в Києві 26 березня 2019 року.
«Нам дуже важливо допомагати Україні в наближенні вашого сектора правосуддя до
європейських стандартів, а також поверненні довіри громадськості до верховенства права.
Люди в Україні, як і в будь-якій європейській країні хочуть мати неупереджену, ефективну,
підзвітну й сучасну систему правосуддя Ефективне залучення регіонів є ключовим для
подальшого прогресу реформи», – заявив Посол, Голова Представництва ЄС в Україні Хюг
Мінгареллі. Процес формування цих рад тривав з липня 2018 року до лютого 2019 року.
Кожна Регіональна рада з питань реформи правосуддя складається з представників
широкого кола правничих професій, наукових кіл, студентів та громадських організацій, які
регулярно зустрічаються з метою визначення та обговорення тем пов’язаних з реформою
правосуддя, що мають найбільше значення для їхнього регіону. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Представництва ЄС в Україні

Комітет з питань соціальної політики заслухав звіт
Голови правління ПФУ

Світлана Глущенко: У Києві запрацював
«Центр виконання рішень»

28.03.2019

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення заслухав звіт Голови правління Пенсійного фонду України
Євгенія Капінуса "Про роботу та виконання бюджету Пенсійного фонду
України у 2018 році"
У засіданні взяли участь члени Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення, а також Громадської ради при Пенсійному фонді, громадських
об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій,
засобів масової інформації, експертів. Голова Пенсійного фонду Євгеній Капінус ознайомив
присутніх із основними статистичними та фінансовими показниками, що характеризують
діяльність Пенсійного фонду у 2018 році та навів результати роботи Фонду за основними
напрямами щодо організації пенсійного забезпечення громадян, виконання бюджету
Пенсійного фонду у 2018 році, заборгованості із платежів до Пенсійного фонду,
впровадження та розвитку сучасних інформаційних технологій. За його словами, на 1 січня
2019 року на обліку в Пенсійному фонді перебувало 11 470,4 тис. пенсіонерів, що на 255 тис.
осіб менше ніж у 2017 році. Протягом 2018 року проведено підвищення розміру пенсій:
544,6 тис. військових пенсіонерів, середній розмір підвищення - 1459,15 грн.; 3 млн.
працюючих пенсіонерів осіб, в тому числі 2,7 млн. автоматичним способом з 1 квітня 2018
року. Крім того, з 1 липня та з 1 грудня проведено перерахунки пенсій у зв’язку зі зміною
прожиткового мінімуму. Середній розмір пенсії протягом 2018 року зріс на 166,51 грн.
(6,7%) – з 2479,15 грн. на 1 січня 2018 року до 2645,66 грн. на 1 січня 2019 року. Мінімальна
пенсія за віком зросла з 1452 грн. на 01.01.2018 року до 1497 грн. на 01.01.2019 року.
Є.Капінус відзначив збільшення у минулому році обсягу пенсійних виплат через поточні
рахунки в банках, який становив 240,8 млрд. грн. (68,3% видатків на пенсійні виплати). …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
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У Києві почав працювати «Центр виконання рішень» – сучасний офіс, де
громадяни можуть без черг і бюрократії за принципом «єдиного вікна»
отримати послуги у сфері примусового виконання судових та інших рішень.
За словами заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлани
Глущенко, протягом останніх 2 років Мін’юст реформує систему примусового виконання
рішень з метою забезпечення громадян відкритими й інноваційними сервісами. «У рамках
пілотного проекту Міністерство юстиції послідовно відкриває офіси «Центр виконання
рішень». Такі заклади вже працюють у 4 регіонах: Дніпропетровській, Луганській, Одеській
та Сумській областях. Сьогодні ми такий центр відкриваємо в Києві», - наголосила
заступник Міністра юстиції. Вона повідомила: за короткий час роботи до центрів вже
завітало понад 2,5 тисячі громадян, які отримали більше 3 тисяч послуг. За її словами,
важливо відповідально впроваджувати нові стандарти роботи. Адже зміна обличчя
державної виконавчої служби, зміна підходів у роботі з громадянами має приносити
позитивні емоції українцям, які звертаються до ДВС за захистом своїх прав та законних
інтересів. «Ми йдемо шляхом дуже важливих змін, стаємо доступнішими й комфортнішими,
впроваджуємо найкращі сервіси. Ми відходимо від бюрократії й черг, робимо усе, щоб
громадянин, який звертається до Центру виконання рішень, залишився задоволеним», підкреслила Світлана Глущенко. Вона наголосила, що надалі Міністерство юстиції має
амбітні плани розширити проект, щоб такі центри запрацювали при відділах ДВС по всій
території держави. За словами директора Департаменту державної виконавчої служби
Міністерства юстиції Олексія Воробйова, відкриття таких центрів демонструє вектор
розвитку державної виконавчої служби. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Міністерства юстиції України
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Президент взяв участь у міні-саміті
Україна-ЄС

Столиця реалізує багатовекторний план із реформування у галузі
управління муніципальними активами
29.03.2019

Наприкінці 2018 р. Київська міська рада прийняла низку рішень, які
запускають реформування у галузі управління муніципальними активами.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Це дозволить удосконалити роботу з комунальним майном і, зокрема, перейти до
більш автоматизованої та прозорої електронної системи для міста і громади «Майно». Про
це повідомив заступник голови КМДА Володимир Слончак. «Наразі дослідницьку
експлуатацію проходить нова міська система «Майно». Це наш новий майданчик, де облік
та управління у сфері комунальної власності, передача об’єктів в оренду чи приватизація
будівель будуть доступні в одній системі онлайн. Тож міська влада прагне не лише навести
лад і систематизувати майно, а й спростити доступ громади та бізнесу до інформації,
роботи з об’єктами комунальної власності», – зауважив заступник голови КМДА. За його
словами, аби перейти на новий модуль, місто здійснює низку програм. Зокрема, розроблено
і впроваджується загальноміський Класифікатор об’єктів нерухомого та рухомого майна
територіальної громади міста Києва. «Це невидима робота для громадськості, однак дуже
важлива для міста-мільйонника, як Київ. У рамках нової Міської цільової програми
управління об’єктами комунальної власності міста Києва на 2019-2021 роки передбачено
внести дані про комунальне майно міста та оцифрувати дані БТІ про всі об’єкти столиці.
Столиця стане першим містом України, яке здійснює таку роботу», – зазначив Володимир
Слончак. Він також додав, що Департамент комунальної власності насамперед оцифрував
дані про понад 86 будинків, що перебувають на контролі Департаменту охорони культурної
спадщини КМДА. Кожна пам’ятка архітектури має свій номер і вичерпну інформацію з
фотографіями про те, у якому вона стані і хто є користувачем (або власником). «Це
допоможе контролювати стан пам’яток», – резюмував заступник голови КМДА. Загалом у
системі планується зареєструвати понад 10 тисяч об’єктів.
Читати повністю >>>
За матеріалами КМДА
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Кабмін схвалив направлення $80 тис. на добровільні
внески в міжнародні організації
27.03.2019

Кабінет Міністрів схвалив направлення $80 тис. на добровільні внески
в міжнародні організації. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні
уряду в середу, 27 березня.
Зокрема, Україна направить: $35 тис. до Управління Верховного комісара ООН з прав
людини для підтримки діяльності моніторингової місії ООН з прав людини в Україні; $30
тис. - до Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) для підтримки діяльності
верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин; $10 тис. - до структури "ООН Жінки"; $5 тис. - до Трастового фонду з оновлення Довідника із практики Ради безпеки
ООН. Зазначається, що реалізація документа допоможе забезпечити додаткові умови для
поглиблення політичного діалогу України з ООН і ОБСЄ, захист національних інтересів
України в умовах російської агресії.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (ПОЛІТИЧНІ. ЕКОНОМІЧНІ. ГУМАНІТАРНІ)
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. МІЖДЕРЖАВНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Річна національна програма Україна – НАТО 2020 буде наближена
до вимог Плану дій щодо членства
20.03.2019

Понад 300 українських держслужбовців готуватимуть Річну
національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО (РНП) на 2020 рік
за методикою Results-Based Management.
Така методика офіційно використовується в Урядах Канади, Великої Британії та
інших державах Північноатлантичного альянсу. Вона відповідає стандартам ЄС (SIGMA), за
нею працює ООН, Світовий банк та інші міжнародні організації. Про це заявила Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна
Климпуш-Цинцадзе на зустрічі з держслужбовцями щодо започаткування процесу
підготовки РНП -2020. «Два з половиною роки пройшло від моменту ініціативи оновлення
РНП Україна-НАТО. Ми пройшли великий шлях від безрадісної картини, коли більшість
залучених до підготовки РНП не володіли англійською мовою та навичками проектного
менеджменту і ніколи не були в штаб-квартирі НАТО, до моменту, коли маємо 300
висококласних євроатлантистів, на чию відповідальну і професійну роботу розраховуємо.
Сьогодні ми разом із канадським проектом EDGE запускаємо доволі амбітний, інноваційний
проект із підготовки стратегічних документів. Нова методика дасть можливість суттєво
удосконалити Річну національну програму на 2020 рік, наблизивши її до вимог Плану дій
щодо членства в НАТО», – підкреслила Віце-прем’єр-міністр. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Заява МЗС України з нагоди п'ятої річниці схвалення резолюції
ГА ООН «Територіальна цілісність України»
27.03.2019

У середу, 27 березня 2019 р. виповнюється п’ять років з моменту
ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї (ГА) ООН 68/262 «Територіальна
цілісність України». Про це повідомляє МЗС України.
Саме тоді, у відповідь на брутальну агресію РФ, міжнародне співтовариство підтердило повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній
цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Асамблея підкреслила, що т.зв.
«референдум» 16 березня 2014 р. є незаконним та не може стати основою для будь-якої
зміни статусу АР Крим або м.Севастополя, та закликала всі держави, міжнародні організації
та спеціалізовані установи не визнавати будь-якої зміни статусу Криму та м.Севастополя на
основі згаданого вище «референдуму». Незважаючи на санкції та чітку вимогу міжнародної
спільноти, Російська Федерація не відмовилася від окупації Криму. Навпаки, триваючі грубі
порушення прав людини в Криму та мілітаризація півострова є лише «верхівкою айсберга»
розгорнутої Росією масштабної кампанії порушення норм і принципів міжнародного права,
закріплених у Статуті ООН, міжнародного гуманітарного і морського права й міжнародного
права у галузі прав людини. Саме через такі нахабні дії РФ ГА ухвалила резолюції 71/205,
72/190, 73/263 «Ситуація з правами людини в АР Крим та м.Севастополі, Україна» та 73/194
“Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополя (Україна), а також частин Чорного та
Азовського морів”, у яких засуджується окупація Криму Росією та міститься вимога до Росії,
як окупаційної влади, дотримуватися всіх своїх зобов'язань за міжнародним правом.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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20.03.2019

У Брюсселі відбувся неформальний міні-саміт Україна–ЄС за участю
Президента України, Президента Європейської Ради, Президента
Європейської Комісії та Президента Європейського Парламенту.
Головною метою заходу стало узгодження підходів до розвитку відносин між
Україною та ЄС на найближчу перспективу та координація спільної протидії існуючим
викликам. Лідери привітали значний прогрес, досягнутий у поглибленні двосторонніх
відносин з 2014 року, включаючи укладення та початок імплементації Угоди про асоціацію,
успішне функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі та
запровадження безвізового режиму. Керівництво ЄС наголосило на важливості
незворотності курсу України на зближення з ЄС. Було відзначено важливість забезпечення
вільних та чесних президентських виборів в Україні, у результаті яких буде збережено курс
на інтеграцію до Європейського Союзу та впровадження всеохоплюючих реформ. У цьому
контексті Петро Порошенко виклав бачення ключових пріоритетів розвитку Української
держави та її відносин з Європейським Союзом, в основі яких лежить процес досягнення
Україною критеріїв членства в ЄС. Лідери домовились координувати зусилля з протидії
зовнішньому втручанню у виборчі процеси як в Україні, так і в Європейському Союзі,
зокрема у сфері кібербезпеки та відсічі дезінформації. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами АПУ
Україна та ЄС обговорили питання юстиції, свободи та безпеки
на щорічному засіданні підкомітету у Києві
25.03.2019

У Києві відбулося п’яте щорічне засідання Підкомітету «Юстиція,
свобода та безпека» Комітету Асоціації між Україною та ЄС. Про це
повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.
Українську Делегацію очолив заступник Міністра юстиції України з питань
європейської інтеграції Сергій Петухов. Делегацію ЄС очолив Голова підрозділу з питань
двосторонніх відносин з країнами Східного партнерства Європейської служби зовнішньої
діяльності Річард Тіббельс. До складу Української делегації також увійшли представники
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної прикордонної служби України,
Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Національного
антикорупційного бюро, Державної судової адміністрації, Державного бюро розслідувань,
Вищої ради правосуддя, Національного агентства з питань запобігання корупції та
Генеральної прокуратури. Сторони підкреслили важливість детального обговорення
питань юстиції, свободи та безпеки та нового порядку денного ЄС-Україна у вищезгаданих
сферах. Вони привітали функціонування безвізового режиму між Україною та ЄС. Сторони
також обговорили імплементацію стратегії реформування правосуддя, реформи органів
прокуратури, правоохоронних органів та судової системи. Увагу приділили запобіганню та
протидії корупції. Сергій Петухов наголосив на прогресі України в проведенні
антикорупційної реформи, зокрема, процесі створення Вищого антикорупційного суду….
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінюсту

 ПІВНІЧНА ЄВРОПА

Данські технологічні рішення та інвестиції дозволять знизити вартість
"зеленої" енергетики для українських споживачів
22.03.2019

Під час візиту до Данії фахівці Міненерговугілля, ДП «Укренерго»,
УАВЕ взяли участь у зустрічах з представниками ключових держустанов та
комерційних компаній електроенергетичної галузі країни.
Українську делегацію очолювала генеральний директор Директорату енергетичних
ринків Міненерговугілля, голова Українсько-данського енергетичного центру Ольга
Буславець. Метою поїздки було як вивчення данського досвіду забезпечення балансової
надійності енергосистеми в умовах суттєвої частки відновлюваної енергетики, так і
залучення данських технологій та інвестицій в електроенергетичний сектор України. Адже
в Данії сумарна потужність сонячних і вітрових електростанцій перевищує піковий попит
на електричну енергію (понад 6 ГВт). І за підсумками 2018 року більше 52% всієї
електроенергії в країні було вироблено саме з енергії вітру. Водночас при цьому
забезпечується висока надійність постачання електричної енергії споживачам – середня
тривалість незапланованих перерв електропостачання на одного споживача (SAIDI)
упродовж останніх десяти років не перевищувала 40 хвилин на рік. Члени делегації
ознайомились із роботою головного диспетчерського центру Оператора системи передачі
Данії Energinet.DK, механізмами забезпечення балансової надійності енергосистеми,
роботою різних сегментів ринку електричної енергії, системами прогнозування
виробництва та споживання на різні інтервали упередження, тощо. Під час семінару в
Данському енергетичному агентстві (DEA) учасники проаналізували нову методологію
забезпечення безпеки постачання, що заснована на ймовірнісному підході. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерговугілля
Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну, насамперед
в справі зміцнення обороноздатності держави
29.03.2019

Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну. На цьому
запевнила Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф під час зустрічі із
Заступником Міністра закордонних справ України Єгором Божком.
Сторони відзначили високий рівень українсько-британської співпраці, яка останніми
роками демонструє чітку тенденцію до посилення та розвитку на усіх напрямах. Єгор Божок
подякував британському Послу за потужну політичну підтримку України на міжнародній
арені та, особливо, за практичну та дієву допомогу у протистоянні російській агресії та
подоланні її катастрофічних наслідків. Були окреслені перспективи посилення взаємодії в
оборонній сфері, а також у справі надання британським фондом «Хело Траст» підтримки у
справі гуманітарного розмінування територій сходу України. Співрозмовники обмінялися
думками щодо Брекзиту, погодившись, що, незалежно від розвитку подій у цьому питанні,
відносини між Україною та Великою Британією динамічно розвиватимуться та
поглиблюватимуться. Окремо було наголошено на небезпеці російського втручання у
вибори в Україні та, в цілому, необхідності подальших спільних зусиль із боротьби з
гібридними загрозами з боку Росії.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України

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

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

 ЄВРАЗІЯ
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА

 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Україна та Білорусь обговорили ряд питань
взаємної торгівлі

Люксембург надасть Україні 500 тисяч євро
фінансової допомоги
25.03.2019

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн анонсував
надання фінансової допомоги Україні в 500 тис євро на гуманітарні
проекти, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми вже надали 2,5 млн євро, тепер готується нова допомога в розмірі 500 тис. євро.
Вона надається через ЮНІСЕФ і Червоний хрест. Ми зосереджуємо цю допомогу на
гуманітарних питаннях, освіті, захисті дітей, житлі і забезпеченні для тих, хто опинився в
складних соціальних обставинах", - сказав він. Дипломат запевнив, що Люксембург, як і весь
Євросоюз, підтримує українську територіальну цілісність, незалежність і суверенітет.
Ассельборн також закликав Росію використовувати свій вплив на бойовиків окупованого
Донбасу для того, щоб там дотримувалися прав людини. Говорячи про питання Криму,
глава МЗС Люксембурга заявив, що анексія півострова ніколи не буде визнана
міжнародним співтовариством. Міністр закликав звільнити заручників, політв'язнів і
військовополонених українців, а також допустити правозахисників на територію
анексованого Криму. "Незаконна анексія Криму залишається прямою загрозою
міжнародній безпеці, а доповіді про постійну мілітаризацію півострова звертають увагу на
зростання напруги в регіоні", - зазначив міністр. Ассельборн також наголосив на важливості
збереження курсу реформ, незважаючи на наближення виборів в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Посол Австрії в Україні назвала пріоритети
в своїй роботі
29.03.2019

Надзвичайний та Повноважний Посол Австрії в Україні Герміне
Поппеллер в інтерв’ю для видання “Рубрика” розповіла про пріоритетні
напрямки роботи посольства.
“Перш за все, у нас є програма двосторонньої співпраці і ми робимо все, щоб
продовжувати розвиток наших взаємин. Це включає приїзди політиків, організацію
презентацій та обговорень для них. Тим паче, що у 2017-му році Австрія головувала в ОБСЄ,
а в Україні працює спеціальна моніторингова місія. Ми тричі приймали нинішнього
федерального канцлера Себастіана Курца, який був на той час міністром іноземних справ. У
другому півріччі минулого року Австрія також головувала в Раді ЄС”, – зазначила посол.
“Однозначно, економіка та економічна співпраця є важливою для нас, тому намагаємося
допомагати австрійським підприємствам, котрі стикаються з труднощами тут. Також
доводимо до відома австрійських компаній про те, що відбувається тут. Якщо зростає наша
торгівля, то це також позитив для двосторонніх економічних стосунків”, – наголосила
Герміне Поппеллер. Також, за словами посла, культурний розвиток є не менш вартим уваги.
“Я особисто стараюся відвідувати різні заходи і підтримувати культурний обмін. У нас є дві
великі австрійські НУО – австрійський Червоний Хрест та австрійський Карітас. У них
багато проектів на Сході. … Нагадаємо, Австрія виділила на допомогу українському малому
бізнесу в об’єднаних громадах 800 тисяч євро.
Читати повністю >>>

Читайте також! Дипломатична нота: інтерв'ю з
Послом Австрії в Україні >>>

За матеріалами rubryka.com
 СХІДНА ЄВРОПА

Україна і Словаччина розширять інвестиційну
співпрацю в агросфері
27.03.2019

Україна і Словаччина планують розширити торговельно-економічну
та інвестиційну співпрацю в галузі АПК й активізувати двосторонній діалог
між аграрними відомствами.
«Наші країни узгодили пріоритетні напрями для поглиблення співпраці в галузі
АПК. Зокрема, йдеться про збільшення обсягів двосторонньої торгівлі аграрними та
харчовими товарами, а також про спільну роботу в таких сферах, як селекція, насінництво,
розведення та відгодівля високопродуктивних сільськогосподарських тварин,
впровадження ІТ-технологій, розвиток переробки, виробництво органічної продукції», зазначила в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева під
час зустрічі з віце-прем’єр-міністром, міністром сільського господарства та розвитку
сільських територій Словацької Республіки Габріелою Матечною. Вона додала, що сьогодні
для України, яка стоїть на порозі земельної реформи, є актуальним досвід словаків у
регулюванні ринкових земельних відносин. Трофімцева також нагадала, що на
опрацюванні двох сторін знаходяться проекти угод про співпрацю. Перший документ - про
основні напрями співробітництва у сфері захисту прав споживачів та щодо ринкового
нагляду між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів і Словацькою торговою інспекцією. Другий документ – проект
Меморандуму про взаєморозуміння та техніко-економічне співробітництво між Державною
службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Словацьким земельним
фондом. В.о. міністра наголосила, що українська сторона розраховує на підтримку
словацьких колег у питанні подальшої лібералізації торгівлі з Євросоюзом, відповідно до
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Крім того, під час робочого візиту до Словацької
Республіки, Ольга Трофімцева зустрілася із керівництвом та представниками Словацької
сільськогосподарської
і
продовольчої
палати,
відвідала
VII
міжнародний
сільськогосподарський ярмарок «Агросалон – 2019».
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Болгарія підтверджує послідовну підтримку державного
суверенітету і територіальної цілісності України
28.03.2019

На цьому наголосив Заступник Міністра закордонних справ
Республіки Болгарія Юрій Штерк у ході українсько-болгарських політичних
консультацій, що відбулися в Києві 28 березня 2019 року.
Під час консультацій Заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар
обговорив зі своїм болгарським візаві весь спектр питань порядку денного українськоболгарських відносин. Сторони намітили шляхи подальшого розвитку політичного діалогу,
взаємодії на платформах міжнародних організацій, а також співробітництва в економічній,
правовій і культурно-гуманітарній сферах. Сторони позитивно відзначили розвиток
транспортної інфраструктури між двома країнами, зокрема започаткування авіакомпанією
RYANAIR прямого авіасполучення між Києвом та Софією. Окрему увагу було приділено
практичним питанням взаємодії у сфері освіти та захисту прав національних меншин в
Україні та Болгарії. Болгарська сторона підтвердила незмінність своєї підтримки
європейської та євроатлантичної інтеграції України, продовження санкційної політики ЄС
проти РФ, зусиль нашої держави та міжнародного співтовариства, спрямованих на
стабілізацію ситуації на Сході України та де-окупації Криму, а також звільнення українських
політичних заручників і військовополонених українських моряків.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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26.03.2019

Відбулося засідання робочої групи двостороннього співробітництва
Держпродспоживслужби та Департаменту ветеринарного та продовольчого
нагляду Міністерства сільського господарства та продовольства Республіки
Білорусь щодо ряду питань взаємного товарообігу.
Зустріч відбулася у рамках виконання положень плану заходів «Дорожня карта»
двостороннього співробітництва Державної служби з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів та Департаменту ветеринарного та продовольчого
нагляду Міністерства сільського господарства та продовольства Республіки Білорусь на
2018-2020 роки, що була підписана 7 грудня 2017 року. Від України участь у заході взяли
Перший заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Жук, директор Департаменту
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Борис
Кобаль, начальник Управління міжнародного співробітництва Держпродспоживслужби
Ольга Шевченко та інші. Республіку Білорусь на зустрічі представляли заступник Міністра директор Департаменту ветеринарного та продовольчого нагляду Міністерства сільського
господарства та продовольства Республіки Білорусь Іван Смільгінь, Начальник
Білоруського управління державного ветеринарного контролю на державному кордоні та
транспорті Дмитро Страпко та Радник Посольства Республіки Білорусь в Україні Олександр
Гавриш. Андрій Жук відзначив, що вітчизняне законодавство наразі проходить процес
адаптації до норм Євросоюзу та має низку змін в частині експорту, імпорту та транзиту
продуктів тваринного походження, але Україна готова до діалогу з метою їх вирішення та
залишається відкритою для співпраці із Республікою Білорусь. У ході зустрічі учасники
обговорили питання погодження ветеринарних сертифікатів на ряд продуктів тваринного
походження, що становлять інтерес для взаємної торгівлі між сторонами, проаналізували
перспективи для торгівлі аграрною продукцією. Присутні обговорили питання взаємного
внесення підприємств до реєстрів підприємств, які мають право експорту продукції до
України та Республіки Білорусь відповідно.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держпродспоживслужби

 ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ

Президент України провів телефонну розмову з Першим Президентом
Республіки Казахстан Нурсултаном Назарбаєвим
26.03.2019

Президент України Петро Порошенко відзначив значний особистий
внесок Першого Президента Республіки Казахстан у становлення та
розвиток українсько-казахстанських відносин.
Співрозмовники висловили упевненість у подальшому зміцненні взаємовигідного
співробітництва на основі дружби і поваги між обома країнами і народами. Нагадаємо,
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у вівторок, 19 березня, оголосив про свою
відставку. "Я прийняв рішення припинити свої повноваження в якості президента", - сказав
Назарбаєв, виступаючи зі зверненням до народу країни в ефірі телеканалів країни. Він
зауважив, що займає свою посаду вже дуже довго. "У цьому році виповниться 30 років, як я
займаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом
незалежного Казахстану", - сказав він, цитує агентство "Інтерфакс". При цьому Назарбаєв
залишиться головою Ради безпеки Казахстану. "Щоб виконати заповіт народу, я працював
не покладаючи рук. Я продовжуватиму працювати главою Радбезу і партії "Нур Отан", сказав він. Згідно з Конституцією Казахстану, в разі дострокового звільнення або відмови
від посади президента республіки його повноваження на строк, що залишився, переходять
до голови Сенату парламенту. Повідомляється, що їх виконуватиме спікер Сенату
парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Нурсултан Назарбаєв, якому в цьому році
виповниться 79 років, є першим і єдиним президентом Казахстану. Він перебував на цій
посаді з 24 квітня 1990 року. До цього він обіймав посади голови Ради міністрів Казахської
РСР, першого секретаря Центрального комітету Компартії Казахстану та інші керівні
посади. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він декілька разів перемагав на
виборах глави держави, останній раз набравши 97,75 відсотка голосів виборців. Нинішній
термін його президентських повноважень закінчується в квітні 2020 року. У 2007 році
парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний
пост необмежену кількість разів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Казахстані
Україна та Туркменістан розвивають
досторонню співпрацю
29.03.2019

В п'ятницю, 29 березня 2019 року відбулася зустріч Надзвичайного і
Повноважного Посла України в Туркменістані В.М.Шевальова з Хякімом
м.Ашгабат Ш.Д.Дурдилиєвим.
Під час зустрічі сторони обговорили питання розширення українсько-туркменського
співробітництва в контексті перспектив участі українських компаній в спорудженні
масштабних інфраструктурних об’єктів в столиці Туркменістану. Сторони наголосили на
двосторонній зацікавленості щодо залучення українських будівельників для модернізації
транспортної та комунальної інфраструктури Ашгабату. Відзначимо, Торгово-економічні
відносини між Україною й Туркменістаном базуються на таких основних договорах і угодах:
Угода про вільну торгівлю між Україною й Туркменістаном (1994 р.); Угода про сприяння й
взаємний захист інвестицій (1998 р.); Угода про співробітництво й взаємодопомогу з
питань дотримання податкового законодавства (2001 р.). Договір між Україною й
Туркменістаном про довгострокове торгово-економічне співробітництво (2011р.) та
Міждержавна Програма торгово-економічного співробітництва між Україною й
Туркменістаном. З метою розвитку двосторонніх відносин у торгово-економічній сфері на
міжгалузевому, галузевому й міжрегіональному рівнях, підписано 65 документів. У 2003 р.
на основі відповідного Положення була створена Спільна міжурядова комісія з питань
економічного співробітництва. У березні 2012 р., у ході державного візиту Президента
Туркменістану Г.М.Бердимухамедова в Україну, була підписана міжурядова Угода про
реорганізацію і перетворення її в Спільну міжурядову комісію з економічного й культурногуманітарного співробітництва. Достатня договірно-правова база в сфері торговоекономічного співробітництва та дружній характер двосторонніх відносин створюють
належні передумови для взаємовигідної співпраці між двома країнами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Туркменістані

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

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

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

 АЗІЯ

Посол України провів зустріч із
Послом Монголії в КНР

Україна та Іран обговорили співпрацю
в секторі АПК
19.03.2019

В.о. Міністра аграрної політики та продовольства України Ольга
Трофімцева зустрілася із новопризначеним надзвичайним і повноважним
послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехр Мораді.
Сторони обговорили можливості співробітництва між аграрними відомствами двох
країн. Олбга Трофімцева наголосила, що наразі на розгляді іранської сторони знаходяться
три проекти Меморандумів про співробітництво в галузі АПК. “Зокрема, це Меморандум про
взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та
Міністерством сільськогосподарського джихаду Ісламської Республіки Іран в галузі
сільського господарства. Та два проекти документів про співпрацю за напрямами
ветеринарії та фіто санітарії”, - йдеться у повідомленні. Посол Ірану висловив
зацікавленість, щодо співпраці, а особливо в поглиблені співпраці в сільському господарстві
та запевнив у сприянні, зі свого боку.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Україна взяла участь у сільськогосподарській
виставці «AGRITEQ-2019» у Катарі
24.03.2019

У м.Доха (Катар) під патронатом Еміра Катару шейха Таміма бін
Хамада Аль Тані пройшла 7-а міжнародна сільськогосподарська виставка
Qatar International Agricultural Exhibition 2019 (AGRITEQ-2019).
У заході взяли участь 453 агропромислових компанії з 50 країн світу. Зокрема,
окремими стендами були представлені фірми Іспанії, Італії, Франції, Болгарії, Португалії,
Польщі, Нідерландів, України, Туреччини, Ірану, Канади, США, КНР, Марокко, Кувейту,
Румунії, Оману, Японії та ін. Наша держава була представлена компаніями Inter Edinstvo
Holding (м.Полтава) та Evo Consulting (м.Київ), які підготували стенди з презентаційними
матеріалами і зразками продукції. На українському стенді можна було отримати
інформацію про можливості інших вітчизняних підприємств агропромислового комплексу,
українських виробників ПАТ «Укрсадвинпром», “Ukrgarden”, “Abris Design Group”. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Державі Катар
Зустріч Посла України І.Осташа з Міністром
промисловості Лівану
25.03.2019

Надзвичайний і Повноважний Посол України І.Осташ 20 березня
провів робочу зустріч з Міністром промисловості Лівану В.Фауром. Про це
повідомляє Посольство України в Лівані.
У розмові торкнулися питань розвитку економічних відносин та стимулювання
торгівлі між двома країнами. Під час розмови І.Осташ висловив готовність України
поділитись досвідом в сфері промислового розвитку шляхом організації візитів українських
промисловців. Посол України поінформував про здійснення української бізнес-місії, яка
планується на першу половину цього року. Як наголосив І.Осташ, проведення такого заходу
сприятиме розвитку українсько-ліванських відносин в галузі економіки, промисловості та
торгівлі. Як успішний досвід співпраці між двома країнами в промисловій сфері Посол
України навів приклад використання українських комплектуючих при виробництві
електрогенераторів та машинного обладнання в Лівані. Компанія «Стаунч Машинері» на
100% використовує український метал. Відзначимо, 20 березня пройшла робоча зустріч
Посла Україні в Лівані І.Осташа з мером Біблоса В.Зааруром в рамках підготовки до
Фестивалю української культури в Біблосі за участі заступника мера Ж.Зхеба та ліванського
скульптора П.Карама. Узгодили дату - 18 травня, мистецькі заходи та логістику.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Лівані
В ОАЕ проходить українська
торгова місія
28.03.2019

Делегація
України
на
чолі
з
державним
секретарем
Мінекономрозвитку Олексієм Перевезенцевим взяла участь у торговій місії
до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).
Мета місії - просування експорту продукції харчової та переробної промисловості
України на ринки ОАЕ та інших країн Близького Сходу. Захід був організований ДУ “Офіс з
просування експорту України” спільно з ФАО. “Ми спостерігаємо позитивну динаміку
зростання загального обсягу двосторонньої торгівлі між Україною та Об’єднаними
Еміратами. У 2018 році експорт українських товарів збільшився на 26,4% порівняно з
попереднім періодом і сягнув $486,2 млн, тоді як імпорт збільшився більш ніж удвічі - з
$33,4 млн у 2017 р. до $79,2 млн у 2018 році”, - відзначив держсекретар Мінекономрозвитку
Олексій Перевезенцев. У рамках торгової місії українська делегація взяла участь у бізнесфорумі “Sweet & Fruit Trade: Ukraine-Middle East” (“Солодощі і фрукти: Україна-Близький
Схід”) в Дубаї, присвяченому питанням розвитку економічного співробітництва між
Україною та ОАЕ, ознайомлення бізнес-кіл ОАЕ з експортними можливостями України,
зокрема, продукції української харчової та переробної промисловості на ринки ОАЕ та
інших країн регіону. До участі в торговій місії були запрошені низка українських
експортоорієнтованих компаній, що працюють у перспективних секторах харчової та
переробної промисловості, визначені в Експортній стратегії України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Туреччина планує відкрити в Україні
логістичний центр
29.03.2019

Туреччина розробила проект створення в нашій країні логістичного
хабу. Про це йшлося в четвер на зустрічі в посольстві України в Анкарі,
повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми розробили логістичний проект і маємо намір відкрити логістичний центр в
Україні, а також у Грузії. Звичайно, ми плануємо це зробити на державному рівні, і таким
чином це буде дуже великий внесок у транспортну сферу обох країн. Збільшення флоту та
нарощування морського сполучення в Чорному морі між нашими країнами буде великим
внеском у розвиток транспортної сфери», - сказав представник міністерства морського
транспорту та сполучень Туреччини Кемаль Гюней. Посол України в Туреччині Андрій
Сибіга наголосив на зацікавленості української сторони в такій співпраці. «Для нас
Туреччина – це також можливість долучитися до Шовкового шляху, якщо брати до уваги
транспортний вимір. Ми досягли серйозних домовленостей між нашими транспортними
відомствами і в цьому напрямку ми хочемо працювати. Це й існуючі мережі: Карс - Тбілісі Баку, для нас це цікаво. І розвиток поромних сполучень, і всі інші моменти, оскільки весь
транзит в Іран і на Близький Схід з України іде, власне, через цей регіон», - сказав Сибіга. За
його словами, використання спільного транзитного потенціалу держав – дуже важливий
напрямок співпраці, який ще не повністю задіяний. «Наскільки я розумію, вигідною буде й
сама вартість доставки вантажів. Але все це має бути темою обговорення експертів», сказав дипломат. Як повідомлялося, Україна і Туреччина працюють над узгодженням
останніх пунктів для підписання угоди про вільну торгівлю.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Посол України в КНР Олег Дьомін провів зустріч з Послом Монголії в
КНР Дамбином Ганхуягом з метою обговорення актуальних питань
українсько-монгольських відносин.
У ході зустрічі сторони засвідчили обопільне прагнення до активізації двосторонньої
взаємодії та обговорили першочергові заходи, які необхідно здійснити для розвитку
політичного діалогу й економічної співпраці між двома державами. Посол О.Дьомін також
інформував монгольського колегу про внутрішньополітичну ситуацію в Україні та
боротьбу з гібридною агресією РФ, а також відносини нашої держави з європейськими
партнерами. Відзначимо, Монголія — аграрно-індустріальна країна. Основні галузі
промисловості: промисловість конструкційних матеріалів, гірнича, харчова промисловість,
переробка продуктів тваринництва. Транспорт г. ч. автомобільний та залізничний, який
пов'язаний із залізницями РФ та Китаю. Наприкінці 1980-х років майже 3/4 вантажних
перевезень в країні здійснювалося за допомогою залізничного транспорту. Повітряні траси
зв'язують Монголію з Росією, Китаєм, В'єтнамом, Японією. Власна авіація Монголії має
регулярний авіазв'язок з усіма містами країни. За даними Index of Economic Freedom, The
Heritage Foundation, U.S.A. 2001: ВВП — $1 млрд. Темп зростання ВВП — 3,5 %. ВВП на душу
населення — $408. Прямі іноземні інвестиції — $10,2 млн. Імпорт (машини і обладнання,
нафтопродукти, споживчі товари) — $362 млн (г.ч. Росія — 46,0 %; Китай — 17,0 %; Японія
— 12,5 %; Півд. Корея та США — по 6,8 %). Експорт (мінерали і металеві руди, продукти
тваринництва) — $291,7 млн (г.ч. Китай — 58,0 %; США — 13,0 %; Росія — 12,1 %). Монголія
має великі мінеральні родовища. Тривалий час економіка Монголії ґрунтувалась на
сільському господарстві, проте зростання видобутку покладів мінералів, як-от мідь,
вугілля, молібден, олово, вольфрам та золото, стало потужним рушієм промислового
виробництва. До розпаду Радянського Союзу Монголія отримувала допомогу від СРСР, що
інколи становила аж третину монгольського ВВП, з 1990 року допомога не надається. Після
цього Монголія пережила помітний економічний спад, а реформи економіки й широка
приватизація мали позитивні наслідки. У 2000, 2001 і 2002 роках через суворі погодні
умови сталося значне вимирання худоби, що мало негативні економічні наслідки. Країна
купує нафтову продукцію та електроенергію у Російської Федерації, тож монгольська
економіка залежить від своїх сусідів. Основним партнером в експорті залишається Китай.
Обіг грошей на так званому чорному ринку, за підрахунками міжнародних фінансових
організацій, приблизно дорівнює або й перебільшує обіг на офіційних ринках. Справжню
грошову суму операцій чорного ринку дізнатися важко, оскільки гроші не проходять через
державні або банківські структури. Монголія увійшла до Світової Торговельної Організації
в 1997 році. 25 березня 2002 року Монголія та Російська Федерація підписали угоду про
перетворення $11,5 мільярдного боргу Монголії в акції приватизованих монгольських
підприємств. Таким чином, Російська Федерація отримує від Монголії частину її доходів. З
1990 року, понад 1,500 іноземних компаній вклали більш, ніж 300 мільйонів доларів США в
монгольську економіку. За офіційними джерелами відсоток безробіття на 2003 рік — 6.7 %.
Відсоток інфляції на 2004 рік становив близько 11 %. Партнери в імпорті: Російська
Федерація 33,3 %, Китай 23,6 %, Японія 7,4 %, Південна Корея 6 %, США 4,6 % (2004).
Партнери в експорті: Китай 47,8 %, США 17,9 %, Велика Британія 15,7 % (2004).
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в КНР та в Монголії (за сумісництвом)

 АФРИКА

Зустріч Посла з з Начальником Управління європейських
держав – не членів ЄС МЗС Тунісу
26.03.2019

Посол України Микола Нагорний зустрівся
з Начальником
Управління європейських держав - не членів ЄС Департаменту з політичних
та економічних питань і співробітництва з Європою МЗС Тунісу Лассаадом Бутарою.
Зустріч пройшла з метою обговорення питання підготовки до проведення 16-17
квітня 2019 року третього засідання Міжурядової українсько-туніської комісії з питань
торговельно-економічного та технічного співробітництва, а також двостороннього бізнесфоруму. Відзначимо, 25 березня 2019 р. Посол України Микола Нагорний зустрівся з
Міністром туризму та традиційних ремесел Туніської Республіки Рене Траблусі. У ході бесіди
сторони обговорили сучасний стан та шляхи активізації українсько-туніського
співробітництва у сфері туризму, зокрема, питання лібералізації візового режиму для
українських громадян та можливість відкриття київського представництва Туристичного
офісу Тунісу. Окрему увагу було приділено розвитку двосторонньої договірно-правової бази
у сфері туризму. Посол наголосив на важливості культурної складової у розвитку туризму
між Україною та Тунісом. Міністра було поінформовано про заплановану участь
українських колективів у низці національних та міжнародних заходів на території
Республіки, зокрема, щорічному фестивалі симфонічної музики у м.Ель-Джем. Нагадаємо, 19
березня р. Посол України Микола Нагорний зустрівся з Директором Департаменту
політичних, економічних питань і співробітництва з Європою МЗС Тунісу Набілем Аммаром.
Посол привітав туніського посадовця з 63-ю річницею незалежності Тунісу та передав
адресовані туніському керівництву вітальні листи від керівництва України. Під час бесіди
туніську сторону було поінформовано про триваючу окупацію Росією АРК, численні
порушення на півострові прав людини, російську інтервенцію в Донецькій та Луганській
областях. Посол висловив сподівання на подальшу взаємодію з усього спектру питань, які
стосуються захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Сторони також
обмінялися думками щодо перспектив розвитку українсько-туніського співробітництва у
політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах. Окрему увагу було приділено
питанням підготовки до третього засідання Міжурядової українсько-туніської комісії з
питань торговельно-економічного та технічного співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Тунісі

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Посол України в Мексиці Руслан Спірін виступив
на засіданні Ротарі клубу
22.03.2019

Посол України в Мексиці Руслан Спірін 21 березня 2019 року взяв
участь в якості почесного гостя в засіданні Ротарі клубу Кампос Елісеос м.
Мехіко. Про це повідомляє МЗС України.
Під час заходу Посол України виступив з промовою, присвяченою Україні та
українсько-мексиканським відносинам. Р.Спірін провів презентацію економічного
потенціалу України, ознайомив присутніх зі станом та перспективами українськомексиканського співробітництва, шляхами налагодження співпраці в економічній,
культурній та гуманітарній сферах, поінформував щодо актуальної ситуації в Україні, яка
продовжує протистояти російській агресії. Відзначимо, Посол Руслан Спірін взяв участь у
презентації інвестиційного потенціалу Коста-Рики, яка проводилася Хорхе Секеіра Пікадо Генеральним директором Агентства по залученню інвестицій в Коста-Рику, радником
Президента країни Карлоса Альварадо з питань інвестицій та Рональдом Лачнером – Віцепрезидентом Ради Керуючих Палати експортерів Коста-Рики. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці
Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної
Посла Аргентинської Республіки в Україні
26.03.2019

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця
прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної Посла Аргентинської
Республіки в Україні Елени Летісії Тереси Мікусінські.
На зустрічі С.Кислиця та Е.Мікусінські відзначили позитивну динаміку політичних та
ділових контактів між двома державами на всіх рівнях та висловили взаємну зацікавленість
у посиленні взаємодії в багатьох галузях двосторонніх відносин, зокрема, у сфері спорту,
туризму, обміну студентами тощо. Cпіврозмовники дійшли згоди щодо необхідності
розширення торговельно-економічної складової двосторонніх взаємин. У цьому контексті
було домовлено забезпечити проведення у поточному році чергового VI засідання Спільної
міжурядової українсько-аргентинської комісії з питань торговельно-економічного
співробітництва. Відзначимо, за даними Держстату України, у січні-листопаді 2018 р. обсяг
двосторонньої торгівлі товарами з Аргентиною склав 68,56 млн. дол. США (+7,2% у
порівнянні з аналогічним періодом 2017 р.), у т.ч. експорт – 8,01 млн. дол. США (+30,6%),
імпорт – 60,55 млн. дол. США (+1,5%). Негативне для України сальдо українськоаргентинського товарообігу за 10 міс. 2018 р. склало 52,54 млн. дол. США. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
ТПП України та Українсько-чилійська палата з питань торгівлі
та туризму підписали меморандум про співпрацю
26.03.2019

Сьогодні Республіка Чилі демонструє колосальний інтерес до
співпраці з Україною. Аналіз потреб ринку Чилі свідчить, що на активність
наших компаній там справді чекають.
Це довела конференція «Україна – Чилі», у рамках якої меморандум про співпрацю
підписали ТПП України та Українсько-чилійська палата з питань торгівлі та туризму. «У
2018 р. товарообіг між Україною та Чилі зріс до $51,4 млн. Але у нас є всі шанси збільшити
цей показник. Український бізнес, який володіє сучасними технологіями, має можливість
започаткувати спільні підприємства без залучення значних фінансових ресурсів та
отримувати прибутки на швидкозростаючому ринку Чилі. Потенційний інтерес для
українських підприємств може становити також реалізація інфраструктурних проектів», –
сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков. Перспективним у співробітництві з Чилі
вбачається залучення чилійських інвестицій для реконструкції нафтопереробних заводів,
розвідки, видобутку і переробки нафти, в галузі інформатики, харчової промисловості,
енергетики, чорної та кольорової металургії, в модернізацію і будівництво залізниць,
морських портів, проектів іригації. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України
 ТИХОАТЛАНТИЧНИЙ РЕГІОН
 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ

Канада продовжила військову тренувальну
місію в Україні
18.03.2019

Канада вирішила продовжити військову тренувальну місію Unifier
для Збройних сил України на три роки - до 2022 року. Про це повідомили у
посольстві України у Канаді.
В рамках місії Unifier 200 канадських військовослужбовців проводитимуть курси для
ЗСУ. Тренування проводяться за п’ятьма напрямками: тактика малих груп та снайперська
підготовка, розмінування, військова поліція, польова медицина та логістика. За попередні
чотири роки в операції Unifier взяли участь близько 11 тисяч українських військових. Під
час розмови з міністром оборони України Сейджан зауважив, що продовження місії Unifier є
потужним сигналом щодо підтримки України з боку Канади. Відзначимо, що в 2018 році в
Одесі в рамках Unifier розгорнули батальйонний оперативний центр Збройних сил Канади.
Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти Росії за її агресивні дії у Чорному морі. Про це
оголосили у міністерстві закордонних справ Канади. Зазначається, що Канада додала до
санкційних списків 114 фізичних та 15 юридичних осіб. “…
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Австралія ввела санкції проти 10 осіб за агресію РФ в
Керченській протоці і псевдовибори на Донбасі
18.03.2019

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявляє, що її країна
запровадила санкції проти 10 осіб за агресію РФ в Керченській протоці та
псевдовибори на Донбасі.
У зв'язку із п'ятою річницею окупації Росією Криму Австралія виступає єдиним
фронтом з міжнародними партнерами у протидії триваючій агресії РФ проти України.
Австралія є твердим прихильником суверенітету і територіальної цілісності України разом
із США, Великобританією та країнами-членами Євросоюзу. "Австралія засуджує агресію і
закликає Росію звільнити арештованих українських моряків та захоплені судна без
затримок. Ми також закликаємо Росію забезпечити вільне і безперешкодне проходження
українських і міжнародних суден через Керченську протоку та Азовське море", - заявила
Пейн. "Австралія не визнає будь-яких дій з метою легітимізації анексії Криму та відділення
частин Донецької та Луганської областей", - підкреслила вона. Австралія також вводить
фінансові санкції та заборону на в'їзд для трьох так званих "лідерів" окупованих частин
Донецької та Луганської областей у зв'язку із псевдовиборами, які відбулися у листопаді
2018 року. "Ми закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в
межах її міжнародно визнаних кордонів, у тому числі її територіальних вод", - заявила Пейн.
Читати повністю >>>
Читайте також: Українці Австралії вимагають
заборони проплаченої російської пропаганди >>>
За матеріалами unian.ua
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Кто помогает аграрным депутатам
в лоббизме
18.03.2019

В списках помощников депутатов часто числятся имена бизнесменов,
чиновников и общественных деятелей. БизнесЦензор собрал тех, кто может
косвенно влиять на принятие решений в агросекторе.
В большинстве случаев, известные помощники числятся на общественных началах.
Это не означает, что они пишут законы под свой бизнес или деятельность. Но это говорит о
том, что они имеют хорошие отношения с депутатами. Могут инициировать решения через
нардепов или давать им советы, быть рупором нужных депутатам месседжей. Ранее БЦ
сообщал, каким бизнесом владеют аграрные депутаты. Теперь мы собрали имена
известных помощников народных депутатов, входящих в Комитет аграрной политики и
земельных отношений Верховной рады. Среди них владельцы, директора и GRспециалисты аграрных компаний, а также руководители и лоббисты из аграрных
ассоциаций. Помощники отбирались по степени публичной известности их фамилий.
Помощники народных депутатов из аграрного комитета: Александр Бакуменко
(БПП): Сергей Карпенко – исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов
Украины". Как известно, самым крупным "птицеводом" в стране является владелец
"Мироновского хлебопродукта" (МХП) Юрий Косюк; Виталий Башинский – первый
заместитель главы совета директоров ассоциации "Союз птицеводов Украины"; Борис
Беликов и Виталий Вересенко – совладельцы одной из крупнейших в Украине компаний по
производству куриных яиц "Овостар Юнион"; Геннадий Новиков – председатель Аграрного
союза Украины; Сам Бакуменко был помощником депутата V созыва от "Партии регионов"
Павла Климца – владельца финансово-промышленной группы Olymp Grouр (основной
актив - ликеро-водочный завод PRIME). Вадим Ивченко ("Батькивщина"): Василий
Лобода – директор по производству одного из крупнейших агрохолдингов Ukrlandfarming
Олега Бахматюка. Валерий Лунченко (Народный Фронт): Юрий Почетный – учредитель
"Атлант-Агро", одной из крупнейших компаний-отправителей зерновых грузов. Игорь
Бриченко (НФ): Игорь Апостол – сын Михаила Апостола, советника министра внутренних
дел Арсена Авакова; Владимир Мартыненко – советник министра внутренних дел;
Александр Щуцкий – и.о. начальника Сумской таможни. Андрей Кит (БПП): Назарий Гичка
– один из богатейших медиков Украины, зять депутата от БПП Богдана Дубневича. Леонид
Козаченко (БПП): Николай Горбачев – президент организации "Украинская Зерновая
Ассоциация"; Мария Дидух – директор "Всеукраинского аграрного форума"; Павел Коваль –
гендиректор "Украинской аграрной конфедерации"; Виталий Львов – глава ФГ "Муравский
шлях"; Александр Полеводский – директор юридической фирмы "София"; Сергей Стоянов –
директор по внешним связям компании "AllSeeds" Вячеслава Петрище, одного из
крупнейших производителей и экспортеров растительных масел и шротов; Михаил
Стрельников – президент Юридической компании "Николас"; Виктор Тимченко –
президент организации "Украинская ассоциация производителей и переработчиков сои";
Валентина Хоменко – генеральный директор ассоциации "Укртютюн"; Сергей Цивкач –
глава исполнительного совета фонда "Перспективная Украина" первого президента
Украины Леонида Кравчука; Валерий Юзба – заместитель председателя Совета
предпринимателей при Кабмине; Андрей Юсов – директор "Школы ответственной
политики", экс-советник замруководителя Аппарата ВР по вопросам информационной
политики. Анатолий Кузьменко (БПП): Павел Фесюк – коммерческий директор
агрохолдинга "АгроВиста" (ранее группа компаний "УкрАгроКом" и "Гермес-Трейдинг"),
одного из крупнейших агрохолдингов и экспортеров зерна; Сам Кузьменко и его сын
являются совладельцами компании "АгроВиста". …
Читать полностью >>>
© Элина Редих
По материалам biz.censor.net.ua
Поправки на трильйони. Що депутати пропонували
фінансувати з бюджету-2019
28.03.2019

Щороку з дня подачі Міністерством фінансів законопроекту про
Держбюджет до парламенту до ухвалення його в цілому депутати
генерують до проекту бюджету тисячі поправок.
Їхня реалізація передбачала б збільшення видатків в рази і потребувала б
додаткових трильйонів гривень. Так, на реалізацію запропонованих до бюджету-2019
поправок потрібно було б 2,2 трлн грн. За результатами нашого аналізу, різниця між
розміром групових та індивідуальних поправок невелика. Середня вартість індивідуальної
поправки 2,4 млрд грн, групової – 2,3 млрд грн. В кінцевому результаті уряд врахував їх
всього на 17,7 млрд грн., або 0,0008% від бажаного. На прикладі законопроекту про
Державний бюджет на 2019 рік VoxUkraine вирішив проаналізувати, хто з депутатів просив
найбільше коштів з Державного бюджету і на що саме.
Що стало об’єктом аналізу. Під час перебування проекту бюджету в парламенті
депутати подають поправки до розгляду бюджету у першому, другому і (якщо цього
вимагають обставини) третьому читанні. Базовим та найоб’ємнішим є перелік пропозицій,
сформований при підготовці бюджету до розгляду у першому читанні. На цьому етапі
формується розгорнута таблиця поправок і вказується автор кожної з них. Саме тому
VoxUkraine аналізував поправки, підготовлені народними обранцями до першого читання.
Поправки до проекту кошторису може подати депутат, група депутатів або парламентський
комітет. Зважаючи на те, що в таблиці до першого читання присутні усі типи поправок,
ранжування відбувалося за сумою, на яку пропонувалося збільшити видатки.
Як ми фільтрували поправки? Ми не аналізували поправки, які стосувалися
перерозподілу видатків, оскільки перерозподіл не впливає на баланс бюджету. Також ми не
враховували так звані «абстрактні» поправки, в яких депутати пропонують збільшити
видатки на певні цілі, не вказуючи при цьому суми. Таким чином у фокусі нашого аналізу
опинилися 653 індивідуальних та 494 групових поправки. Поправки, які передбачають
пряме збільшення уже передбачених в бюджеті видатків. Це найбільша група
поправок, які передбачають збільшення видатків бюджету на різні програми/проекти у
конкретних обсягах. Формула розрахунку їхньої вартості така: «вартість депутатської
поправки = бажана депутатом сума – закладена в проекті кошторису сума». Поправки до
видатків із чіткою прив’язкою до конкретного макроекономічного показника (у
випадку з бюджетом 2019 – до ВВП чи фонду оплаті праці). Деякі депутати пропонували
збільшити обсяг фінансування видатків певних галузей або програм на конкретний
відсоток від ВВП або встановити їх на рівні «не менше Х% від ВВП» чи фонду оплати праці.
Оскільки ВВП у 2019 р. очікується у 3,9 трлн грн, пропозиції збільшити видатки до 7% та
10% від ВВП (саме ці цифри фігурують у поправках депутатів ) потребували б сотні
мільярдів гривень. Зважаючи на те, що поправки подаються до закону про Державний
бюджет, ми рахували вартість таких поправок саме для Держбюджету, не враховуючи
можливий вплив на видатки місцевих бюджетів чи приватного сектору. «Вартість»
поправки визначалася за формулою: «вартість депутатської поправки = Х% від ВВП в
номінальному вираженні (бажаний депутатом розмір) – уже закладені в проекті кошторису
до першого читання видатки». …
Читати повністю (результати) >>>
За матеріалами voxukraine.org
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Український валовий внутрішній продукт
перевищив 3,5 трлн грн
18.03.2019

ВВП України зріс з 2,984 трлн грн в 2017 р. до 3,563 трлн грн в
минулому році. Таку оцінку провели в МЕРТ станом на 1 березня, йдеться в
звіті Міністерства фінансів про виконання держбюджету за 2018 рік.
Цей показник на 230,6 млрд грн більший, ніж прогноз, передбачений державним
бюджетом-2018. Реальний ВВП України, за оцінкою МЕРТ, зріс в 2018 році на 3,2%, що на 0,2
п. п. вище від прогнозу. Крім того, інфляція в 2018 році – 9,8% – виявилася вищою, ніж
передбачав бюджет – 9%. Промислова інфляція також виявилася вищою за прогнози –
склала 14,2% при прогнозі в 10,3%. Середньорічний обмінний курс гривні, який був
врахований у бюджеті на 2018 рік — 29,3 грн/$, за фактом виявився на 2,1 грн нижче —
27,2 грн/$. Агентство Standard&Poor’s восени 2018 року погіршило прогноз зростання ВВП
України з 3,1% до 3%, інфляції – з 8,9% до 10,3%. У січні 2019 року НБУ оцінив економічне
зростання в 2018 році в 3,4%. Фактичні макроекономічні індикатори рідко збігаються з
прогнозами. У 2017 році, наприклад, середньорічний курс гривні склав 26,6 грн/$, що було
на 1,2 грн менше від прогнозу – 27,8 грн/$. Споживча інфляція була на 2,5 п. п. вищою
(13,7%), а промислова – на 0,3 п. п. нижчою (16,5%). Реальний ВВП зріс на 2,5% при прогнозі
в 1,8%, а номінальний ВВП склав 2,984 трлн грн при прогнозі в 2,846 трлн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua
Рост ВВП Украины в 2018г
ускорился до 3,3%
25.03.2019

Реальный ВВП Украины в 2018 г. вырос на 3,3% после увеличения его
в 2017 г. на 2,5% и в 2016 г. – на 2,4%, такую оперативную оценку
обнародовала Государственная служба статистики.
Номинальный ВВП составил 3 трлн 558,7 млрд грн, а в расчете на одного человека –
84,19 тыс. грн, изменение дефлятора составило 5,4%. Согласно документу, Госстат улучшил
оценку роста ВВП в четвертом квартале 2018 года к четвертому кварталу 2017 года с 3,4%
до 3,5%. Оценки темпов увеличения украинской экономики в двух предыдущих кварталах
остались неизменными: в третьем – 2,8%, во втором – 3,8%, а в первом также была
повышена с 3,1% до 3,3%. Нацбанк Украины в конце января 2019 года ухудшил оценку
роста ВВП Украины в минувшем году с 3,4% до 3,3%, оценивая его в четвертом квартале в
3,3%. Согласно его ожиданиям, в этом году экономика страны увеличится на 2,5%, а в 2020м – на 2,9%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному Минэконразвития в декабре, рост
ВВП Украины в 2018 году оценивался на уровне 3,1%, в 2019 году – 2,9%. Госбюджет-2018 и
госбюджет-2019 построены на прогнозе роста экономики в эти годы на 3% ежегодно.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
У 2019 економічне зростання тимчасово
сповільниться до 2,5% - НБУ
25.03.2019

У
Національному
банку
України
прогнозують
тимчасове
уповільнення зростання ВВП в 2019 році до 2,5%. Про це повідомляє служба
новин он-лайн видання biz.nv.ua
"Основними стримуючими чинниками будуть жорстка монетарна політика, яка
необхідна для повернення інфляції до середньострокової цілі 5% +/- 1 п.п., та стримана
фіскальна політика, зумовлена значними виплатами за зовнішнім боргом. Внутрішній
попит, як споживчий, так і інвестиційний, залишиться основним рушієм зростання ВВП.
Економічне зростання знову прискориться у 2020-2021 роках в результаті поступового
пом‘якшення монетарної політики і пожвавлення інвестиційної активності на тлі
зменшення політичної невизначеності", - відзначили в Нацбанку. В НБУ додали, що в 2018
році основним драйвером зростання реального ВВП залишався внутрішній попит, як
споживчий, так і інвестиційний. Витрати домогосподарств виросли на 8,9% після зростання
на 9,5% у 2017 році. "Споживання підтримували значні темпи зростання заробітних плат,
пенсій та переказів трудових мігрантів в Україну, а також відносно високіспоживчі настрої
населення. Водночас споживання державного сектору залишилось практично на рівні 2017
року (+0,3% рік до року), передусім через більш стриману фіскальну політику Уряду у
другому півріччі 2018 року", - йдеться в повідомленні. Обсяги експорту товарів і послуг в
2018 році знизилися на 1,6% після зростання на 3,8% у 2017 році. Незважаючи на стійкий
внутрішній попит, істотно сповільнилися також темпи зростання імпорту - з 12,6% у 2017
році до 3,2% в 2018 році, в тому числі через зниження майже на 25% обсягів закупівель
природного газу. "У розрізі видів діяльності найбільший внесок у зростання ВВП мало
сільське господарство в результаті рекордного врожаю зернових та олійних культур, а
також сектори торгівлі і послуг завдяки стійкому споживчому попиту. Високими темпами
зростало будівництво і фінансовий сектор економіки. Відновилося також зростання в
енергетиці та добувній промисловості на тлі низької бази порівняння 2017 року
(припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями та захоплення українських
підприємств). Натомість послабилися показники транспорту та переробної промисловості
через логістичні проблеми і проведення ремонтів на металургійних заводах", - підкреслили
в Нацбанку. За даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт України в 2018
році порівняно з 2017 роком збільшився на 3,3%. Номінальний ВВП становить 3,558 трлн
грн, а ВВП в розрахунку на одну людину - 84,19 тис. грн. Як повідомлялося, Міжнародний
валютний фонд прогнозує зростання ВВП України за підсумками поточного року на 2,7%, в
2020 році - на 3,4% .
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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У Міністерстві фінансів України припускають, що не встигнуть
отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу
до кінця березня 2019 року.
"Зараз працює оціночна місія (ЄС - ред.), робить свої висновки. До кінця поточного
місяця залишилось дуже мало часу, і варто розраховувати на майбутні періоди (отримання
макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро - ред.)", - сказав заступник міністра
фінансів Василь Шкураков під час звіту про виконання державного бюджету за 2018 рік. Він
зазначив, що загалом Україна цього року має отримати близько $4 млрд від зовнішніх
кредиторів. Як відомо, у Мінфіні розраховували, що €500 млн макрофінансової допомоги
від ЄС Україна може отримати наприкінці березня, якщо виконає необхідні для цього
умови. Раніше, 11 грудня, ЄС перерахував перший транш кредиту в рамках четвертої
програми макрофінансової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. Ця програма є
важливою для України, адже кошти зарахують напряму до державного бюджету, що
дозволить у стислі терміни розрахуватися за кредитними зобов’язаннями держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Маркарова очікує 1-ий перегляд програми
МВФ в травні-червні
19.03.2019

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що технічна місія МВФ
досить позитивно оцінила виконання умов програми stand by, проте оцінна
місія по ній очікується тільки в травні-червні.
"Якщо дивитися, де ми зараз в програмі, то переважну частину речей, які ми повинні
були виконати на сьогоднішній день, ми виконуємо", - сказала урядовець в ефірі "Радіо НВ"
18 березня ввечері. Міністр фінансів також повідомила, що незабаром очікується візит
технічної місії МВФ з реформування Державної фіскальної служби, яка буде розділена на
податкову і митну. У той же час О.Маркарова підтвердила, що МВФ, як і інші донори
України, зокрема, ЄС, G-7, стурбований рішенням Конституційного суду про визнання
неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.
"Працюють юристи, щоб зрозуміти, як вийти з цієї ситуації. Всі наші партнери порушують
це питання, оскільки незаконне збагачення було частиною антикорупційної реформи", зазначила міністр фінансів. Вона нагадала, що в своєму рішенні Конституційний суд вказав,
що підтримує боротьбу з корупцією. "Сподіваюся, як було сказано "А , буде сказано "Б", заявила О.Маркарова. За її словами, експертів МВФ також турбує затримка з великою
приватизацією, яка до цих пір не стартувала, не дивлячись на прийнятий в минулому році
новий прогресивний закон.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Україні доведеться виплатити майже $16 млрд за
зовнішнім боргом в 2019 році
25.03.2019

Виплати України по валовому зовнішньому боргу в 2019 році складуть
$15,7 млрд. Про це повідомляє Національний банк України, передає служба
новин он-лайн видання biz.nv.ua
У січні-березні цього року виплати по валовому зовнішньому боргу складуть $5,6
млрд, у тому числі $4,28 млрд належить перерахувати в рахунок основної суми, після чого в
другому-третьому кварталах сума виплат знизиться до $3,6 млрд і $3,9 млрд відповідно. У
четвертому кварталі 2019 року сума виплат складе $ 2,52 млрд, у тому числі - $ 1,85 млрд в
рахунок основної суми, уточнюється в матеріалах НБУ. Найбільшими в поточному кварталі
повинні бути виплати за боргом інших секторів - $2,92 млрд, а всього за підсумками року $6,4 млрд. Виплати за боргом держуправління в 2019 році досягнуть $5 млрд, у тому числі
$3,3 млрд в рахунок основної суми, за боргом НБУ - $843 млн, включаючи $595 млн основної
суми. Валовий зовнішній борг України за підсумками четвертого кварталу 2018 року зріс на
$515 млн, або 0,45%, - до $114,71 млрд. У той же час в цілому за минулий рік валовий
зовнішній борг України скоротився на $0,74 млрд, або 0,64%, тоді як роком раніше він виріс
на $2,93 млрд, або 2,6%. Раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що
в 2019 році Україні необхідно позичити близько $4 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
В уряді заявили про намір опустити держборг
нижче 50% від ВВП
26.03.2019

В уряді України збираються досягти скорочення державного боргу до
позначки, нижчої 50% від ВВП. Про це заявила міністр фінансів України
Оксана Маркарова у Facebook, передає УНН.
"Ми ставимо нові більш амбітні цілі - державний борг нижче 50% до ВВП, дефіцит
нижче 2,2% і бюджетування на 3 роки з новими бюджетними правилами і повноцінними
оглядами видатків, щоб не просто знижувати видатки, а надати більше послуг нашим
громадянам на кожну гривню", - зазначила міністр. Також вона зазначила, що видатки і
надання кредитів Державного бюджету на 2019 р. забюджетовано на рівні 28,52% до ВВП. "І
навіть зведеного бюджету видатки і надання кредитів становитимуть 35,74%", - заявила
вона, додавши, що таким чином уряд уже досяг і перевиконав те, що деякі кандидати у
президенти ставлять собі за ціль. Відзначимо, державний та гарантований державою борг,
станом на 28 лютого, скоротився до 78,24 млрд дол. Про це повідомляє Мінфін. Як
зазначено на сайті відомства, в гривневому еквіваленті обсяг держборгу скоротився до
2,112 трлн грн. "Станом на 28 лютого 2019 року державний та гарантований державою борг
України становив 2 111,90 млрд грн або 78,24 млрд. дол. США, в тому числі: державний та
гарантований державою зовнішній борг – 1 351,57 млрд грн (64,00% від загальної суми
державного та гарантованого державою боргу) або 50,07 млрд дол.; державний та
гарантований державою внутрішній борг – 760,33 млрд грн (36,00%) або 28,17 млрд дол.", інформує Мінфін. Крім того, у відомстві навели основні показники станом на 28 лютого:
Державний борг України становив 1 819,80 млрд грн (86, 17% від загальної суми
державного та гарантованого державою боргу) або 67,42 млрд.дол. Державний зовнішній
борг становив 1 069,80 млрд грн (50,66% від загальної суми державного та гарантованого
державою боргу) або 39,63 млрд дол. Державний внутрішній борг становив 750,00 млрд грн
(35,51% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 27,79 млрд
дол. Гарантований державою борг України становив 292,10 млрд грн (13,83%) або 10,82
млрд дол., в тому числі: гарантований державою зовнішній борг – 281,77 млрд грн (13,34% )
або 10,44 млрд дол.; гарантований державою внутрішній борг – 10,33 млрд грн (0,48%) або
0,38 млрд дол. "Протягом лютого 2019 року сума державного та гарантованого державою
боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 60,0 млрд грн та у доларовому
еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 0,01 млрд дол.", додали у Мінфіні. Нагадаємо, державний та гарантований державою борг, за оперативною
оцінкою, скоротився з 71,8% ВВП у 2017 році до близько 62,7% ВВП у 2018 році і станом на
кінець грудня минулого року становив 78,3 млрд дол. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

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

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

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Держбюджет за два міс.-2019 зведено з
дефіцитом 13,7 млрд грн

Welcome to Ukraine, дорогі
покупці ОВДП!
21.03.2019

Іноземних інвесторів щиро запрошують “забути” про місцеві облігації
Єгипту, Гани та Нігерії, бо українські папери тепер привабливіші. Про це
пише Марина Нечипоренко на порталі ukrinform.ua
Мінфін не зупиняється і продовжує позичати гроші на внутрішньому ринку. За
результатами останнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики
(ОВДП) 19 березня, Міністерство фінансів залучило до держбюджету 12,53 млрд грн.
Переважна більшість паперів, як у гривні (на суму 5,06 млрд грн), так і валютні (на $80,7
млн) — з терміном погашення у червні. Загалом у січні-лютому цього року Мінфін
розмістив ОВДП на суму еквівалентну 60,1 млрд грн. Середньозважена дохідність
короткострокових паперів становить наразі “захмарні” для світових фінансових ринків 19%
річних. Це манить в Україну іноземних інвесторів, які щомісяця нарощують свої портфелі в
українських цінних паперах. Україна ж зі свого боку щедро стелить їм “рушники”.
Встигнути відчинити двері, доки гроші “ломляться”. Станом на 21 березня обсяг
ОВДП, які знаходяться у власності нерезидентів сягнув в еквіваленті 18,5 млрд грн (в тому
числі, 17,5 млрд в гривні та 1 млрд в доларах). Це лише 2,4% від загального обсягу (757,6
млрд грн), та аналітики американського інвестиційного банку Goldman Sachs прогнозують,
що найближчим часом частка іноземних інвесторів в загальному портфелі ОВДП виросте до
15% або й до 30%. Мовляв, місцеві облігації України стали більш привабливі, ніж аналогічні
папери Єгипту, Гани, Нігерії, які недавно зіткнулися з великим припливом іноземних
коштів на свої внутрішні ринки. Україна не проти скористатися такою сприятливою
кон’юнктурою (дають гроші — бери!) і тому 13 березня Національний банк та міжнародний
депозитарій цінних паперів Clearstream підписали угоду про кореспондентські відносини.
Простіше кажучи, відкрили один одному спеціальні рахунки в цінних паперах, для
спрощення купівлі та обігу внутрішніх українських ОВДП іноземними інвесторами. Угода,
по суті історична. Оскільки Clearstream є міжнародним центральним депозитарієм цінних
паперів (ICSD) - компанія надає послуги для доступу на міжнародний ринок та 58
внутрішніх ринків по всьому світу своїм 2500 клієнтам-інвесторам у 110 країнах.
Український ринок став 59-м у переліку. «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», – зазначила міністр
фінансів України Оксана Маркарова. Відтепер розрахунки за гривневими ОВДП (а вони, як
бачимо, найбільш популярні серед іноземних інвесторів) здійснюватимуться через систему
ICSD. А це суттєво зменшить трансакційні та часові витрати при проведенні таких операцій.
Bloomberg і Thomson Reuters, ваш вихід! В НБУ хочуть максимально спростити
торги ОВДП для іноземних інвесторів, тому наступним кроком планують доступ
українських ОВДП на міжнародні торговельні платформи Bloomberg та Reuters. Про це, за
повідомленням Інтерфаксу, сказав заступник голови НБУ Олег Чурій під час 9-ї
інвестиційної конференції CFA Society Ukraine в Києві 15 березня. Але для початку потрібно
легалізувати ці торгові системи в Україні через відповідний проект закону. Торговими
системами Bloomberg і Thomson Reuters користуються інвестори по всьому світу, включно з
мультимільярдними інвестиційними фондами та недержавними пенсійними фондами, що
інвестують в цінні папери, отримуючи доступ до 325 тисяч клієнтів, які приймають
інвестиційні рішення. Аналітики очікують, що попит на ОВДП після спрощення торгів у
терміналах зросте в рази, що зміцнить і курс гривні. «Це збільшить попит на ОВДП в
десятки разів», – сказав Сергій Фурса, фахівець з торгівлі борговими інструментами Dragon
Capital. Такої ж думки і старший фінансовий аналітик ICU Тарас Котович. Мовляв,
підключення до міжнародних інвестиційних терміналів підвищить прозорість вітчизняного
ринку ОВДП, його інформативність і зрозумілість для іноземних інвесторів. “Торгівля через
системи Bloomberg і Reuters буде для них більш зручною та оперативною, підвищить
ліквідність ринку ОВДП і свободу інвестування. Відповідно, це нововведення дозволить
залучити більше іноземних інвестицій в ОВДП", – сказав аналітик. …
А спекулянтів треба тримати “в узді” >>>
© Марина Нечипоренко
За матеріалами ukrinform.ua
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ

26.03.2019

Дефіцит держбюджету за підсумками 2 міс. 2019 р. становить 13,7
млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду - 28,65 млрд грн за плану
28,32 млрд грн, свідчать дані Державної казначейської служби (ДКСУ).
Дефіцит бюджету було переважно профінансовано за рахунок зміни залишків коштів
бюджетів - 25,7 млрд грн, зокрема 39,3 млрд грн - за загальним фондом. Надходження від
приватизації становлять 154,64 млн грн. Доходи держбюджету в січні-лютому поточного
року становлять 124,77 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 100,82 млрд грн за плану
112,36 млрд грн. Видатки держбюджету в січні-лютому перевищили 138,48 млрд грн, за
загальним фондом - 129,499 млрд грн за плану в 141,599 млрд грн. Згідно зі звітом
Держказначейства, місцеві бюджети закрили зазначений період із профіцитом у 18,426
млрд грн, за загальним фондом профіцит становить 17,721 млрд грн. Дані свідчать, що
зведений бюджет за січень-лютий виконано з профіцитом 4,718 млрд грн, однак дефіцит
загального фонду становить 10,933 млрд грн. Як повідомлялося, держбюджет у січні 2019
року було зведено з дефіцитом 12 млрд грн. За підсумками 2018 року дефіцит держбюджету
становив 59,2 млрд грн за затвердженого рівня 94,1 млрд грн. Доходи держбюджету
України в 2019 році визначено в розмірі 1,26 трлн грн, зокрема загального фонду - 928,51
млрд грн, видатки - 1,112 трлн грн і 1,005 трлн грн відповідно.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 ІНІЦІАТИВИ
 ВРУ. АПУ. КМУ. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ. …

РНБО внесла до санкційного списку "МАКО-холдинг", EN + Group, "Силові машини",
"Стройтрансгаз" і вилучила Молдовський метзавод
20.03.2019

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України затвердила
додатковий список з 294 юросіб, щодо яких вводяться обмежувальні санкції.
Про це повідомляє interfax.com.ua
В список включили, зокрема: "МАКО-Холдинг" Олександра Януковича, EN + Group і
низку інших пов'язаних з Олегом Дерипаскою підприємств, російські "Силові машини" і
"Стройтрансгаз". Згідно з рішенням РНБО від 19 березня, введеним в дію указом
президента України Петра Порошенка № 82/2019 від 19 березня і опублікованим на сайті
глави держави, санкції введені на трирічний термін. Що стосується зазначених вище і
більшості внесених до списку об'єктів вони передбачають блокування активів, обмеження
торгових операцій і запобігання виведення капіталів за кордон. Окрім них значну частину
списку займають компанії, що брали участь в будівництві моста в Крим, низка кримських
музеїв, а також підприємства і санаторії в Криму, раніше контрольовані Україною та її
громадянами (серед них, зокрема, "Севморзавод" П.Порошенка, суднобудівний завод
"Залив" народного депутата Костянтина Жеваго). До переліку українських санкцій уперше
потрапили російські і окремі компанії зі Словаччини, Польщі, Фінляндії, Люксембургу,
Кіпру, раніше внесені в антиросійські санкції США і Канади. Окремі групи складають 11
російських видавництв і книжкових інтернет-магазинів. Окрім цього, в опублікованому
списку санкцій українські "дочки" російських держбанків Сбербанку, ЗЕБ і ВТБ, яким на два
роки заборонено виведення капіталу на користь пов'язаних з банками осіб. Минулого разу
такі санкції були введені відносно них указом президента від 6 березня 2018 року строком
на рік, на виконання якого Нацбанк прийняв свою постанову, що набрала чинності з 16
березня. До переліку також потрапило ВГТРК і її представництво в Києві. Одночасно
нинішнім рішенням РНБО виключило з введеного раніше указом президента від 21 червня
2018 року списку санкцій найбільше підприємство Придністров'я - ВАТ "Молдавський
металургійний завод", а також ще низку компаній: ТОВ "Гууд дрілл" (Ростов-на-Дону),
"Ремс- Ексім" (Шахти), "Росзовнішторг" (Пушкіно), "Прохолода-3М" (Сімферополь),
"МайБел", а також ВАТ "Астон продукти харчування і харчові інгредієнти" і ТОВ "ВКФ "Порт
Корвет" (усі три - Ростов-на-Дону).
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
В Україні стартує програма фінансової та консультаційної
підтримки підприємців

Обсяг залученої Україною матеріально-технічної
допомоги в 2018 р. зріс на $1 млрд
26.03.2019

Україна в 2018 р. залучила майже на $1 млрд більше міжнародної
технічної допомоги порівняно з 2017 р. - $6,6 млрд на 618 проектів, свідчать
дані на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).
"У 2018 році порівняно з 2017-м міжнародна технічна допомога збільшилася на 109
проектів, і відповідно, майже на $1 млрд. Зокрема, в 2018-му суттєво збільшилася кількість
проектів ЄС – на 60, НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація - ІФ) – на 12,
Німеччини – на 13 і ООН – на 9", – зазначило МЕРТ. Як наголошується в повідомленні МЕРТ,
США минулого року залишилися найбільшим донором України за проектами міжнародної
технічної допомоги, профінансувавши 124 проекти на $2 млрд. Найбільшими донорами
міжнародної технічної допомоги торік також стали ЄБРР - 44 проекти на $759,7 млн, ЄС 235 проектів на $522,3 млн, Німеччина - 39 проектів на $286,9 млн, Канада - 18 проектів на
$152,3 млн. У секторальному розрізі найбільше фінансування отримала сфера національної
безпеки та оборони - $1,2 млрд, або 28%, ядерна безпека - $819,1 млн, або 20%, урядування
та громадянське суспільство - $509,8 млн, або 12%, відновлення Донбасу та підтримка
внутрішньо переміщених осіб - $356,7 млн, або 9%, регіональний розвиток - $334,7 млн, або
8%, енергетика та енергоефективність - $262 млн, або 6%, по 3% - охорона здоров'я ($137
млн) і освіта та наука ($120, 8 млн).
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Профіцит зовнішньої торгівлі України товарами
в січні-2019 становив $20,9 млн
15.03.2019

Експорт товарів з України в січні 2019 року до січня 2018 року зріс на
9,2% і становив $4,066 млрд, тоді як імпорт збільшився лише на 0,7% - до
$4,045 млрд, повідомив Держстат України.
Згідно з його даними, в результаті позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в
січні цього року становило $20,9 млн проти від’ємного сальдо $294,1 млн у січні 2018 року.
Держстат уточнює, що в січні-2019 порівняно з груднем-2018 сезонно скоректований обсяг
експорту зріс на 6,9% - до $4,373 млрд, тоді як імпорту - на 3,8%, до $4,839 млрд. Сезонно
скоректоване сальдо зовнішньої торгівлі в січні 2019 року було від'ємним і становило
$465,9 млн, що краще за показник грудня 2018 року ($571,5 млн). Держстат уточнив, що
зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 193 країн світу.

27.03.2019

В Україні анонсована спільна ініціатива ЄС та ЄБРР для надання
допомоги українським малим та середнім підприємствам у фінансуванні
інвестицій. Про це повідомляє bizshid.com
Завдяки програмі підтримки малого й середнього бізнесу CREDIT LINE EU4BUSINESSEBRD підприємці матимуть нагоду скористатись можливостями експорту своєї продукції до
країн ЄС, повідомляє «Бізнес-Схід» з посиланням на офіційну сторінку проекту. Грантова
підтримка включатиме можливість отримати кредити ЄБРР, які надають партнерські
фінансові установи в Україні; фінансову допомогу від ЄС, яка доступна для успішно
реалізованих проектів; безкоштовну технічну допомогу, яку забезпечує міжнародна група
технічних експертів: вони допомагають МСП знаходити найкраще рішення для бажаних
інвестиційних цілей. Фінансова підтримка здійснюється за рахунок використання трьох
різних підходів: підхід ППТ (Перелік прийнятних технологій) - 10% грант - кредити або
лізингове фінансування на суму до 300000 євро для інвестування у попередньо затверджені
технології (обладнання для лабораторій, харчової промисловості, HBAC (опалення,
вентиляція та кондиціонування повітря), сільського господарства, холодного зберігання
продукції; проекти SPS (санітарні та фітосанітарні)/безпека продуктів харчування - 15%
грант - фінансування на суму до 300000 євро для інвестицій, спрямованих на досягнення
відповідності технічним регламентам і стандартам ЄС щодо санітарних та фітосанітарних
вимог або питань безпеки продуктів харчування за вимогами DCFTA (обладнання для
лабораторій, харчової промисловості, проведення сертифікації HACCP, зберігання
продукції); комплексні проекти - 15% грант - фінансування на суму до 3 млн.євро для
масштабних інвестицій в обладнання та устаткування (виробниче обоаднання, вантажівки,
комплексне переоснащення та будівництво (виробниче обладнання, вантажівки,
комплексне переоснащення та будівництво виробничих споруд). Більш детально про умови
участі в проекті можна дізнатися на сайті https://www.eu4business-ebrdcreditline.com.ua/.
Телефон для довідок - +38 050 4623732, e-mail: info.ukraine@eu4business-ebrdcreditline.com
Читати повністю >>>
За матеріалами bizshid.com
Услуги:
Группа компаний
Renaissance Consulting

Мониторинг СМИ
[project management solution]

Паспорт рынков
096-158-13-61

Аналитика рынков
maruschuk.a@gmail.com

Исследования рынков
Киев, Контрактовая пл.

Маркетинговые обзоры

Зовнішньоторговий обіг за найважливішими позиціями в січні 2019 р. >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Вести бізнес стане легше: уряд ухвалив
комплексну постанову

Велика приватизація: в уряді сказали, коли
почнуться аукціони
27.03.2019

Для полегшення умов ведення бізнесу та підвищення позицій
України в міжнародному рейтингу Doing Business, Мінекономрозвитку
розробило спеціальну комплексну постанову.
Цю постанову 27 березня ухвалив Кабмін, повідомляє прес-служба Міністерства
економрозвитку і торгівлі. "В ухваленій урядовій постанові, зокрема, визначені норми, що
дають змогу засновникам товариств з обмеженою відповідальністю в електронній формі
обирати для себе варіанти статуту, а замовникам будівництва швидше і з меншими
витратами для себе реєструвати декларації про готовність будівництва за допомогою
електронного кабінету", –зазначив перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі
Максим Нефьодов у Facebook. Спрощення створення ТОВ: Зокрема, цією постановою уряд
спростив процес приведення статутів ТОВ у відповідність до закону "Про товариства з
обмеженою відповідальністю". "ТОВку тепер можна буде створити онлайн за пару хвилин
без спеціальних знань. Усі необхідні юридичні документи (статут, протоколи) будуть
автоматично згенеровані програмою з урахуванням потреб замовника", – написав
Нефьодов. Доступ банків до держреєстрів: Також Кабмін дозволив банкам отримувати
інформацію з держреєстрів щодо осіб, які звертаються для отримання кредитів. Раніше
банки не могли прогнозувати спроможність особи платити за кредит, що підвищувало
ризиковість їх роботи. "Тепер банки матимуть доступ до державних реєстрів, що озброїть їх
у захисті своїх активів. Це значно ускладнить життя шахраям і створить умови для
зменшення вартості кредитування", – сказав Нефьодов. Присвоєння поштових адрес:
Ухвалена Кабміном постанова встановила також "єдиний, прозорий та дружній для бізнесу"
порядок присвоєння поштових адрес об’єктам будівництва. Раніше в законодавчому полі не
було чітко визначеної процедури надання адрес готовим об’єктам будівництва. Поштові
адреси видавали органи місцевої влади на власний розсуд. "Відсутність чіткої процедури із
надання адрес часто призводила до зловживань: штучного затягування процедури та
подальшого створення перепон на шляху реєстрації нових об’єктів нерухомості", –
підкреслили в Кабміні. Декларація про готовність об’єкта будівництва: Також уряд
спростив реєстрацію декларації про готовність об’єкта будівництва до експлуатації.
"Декларація про готовність об’єкту будівництва до експлуатації для об`єктів категорії СС1
(найменшої складності), що подаватиметься в електронному вигляді, буде тепер
опрацьовуватись за 1 день та автоматично за допомогою спеціального алгоритму", –
пояснив Нефьодов. Він додав, що таким чином "поля для корупції в будівельній сфері стає
все менше". Контроль за "баластними водами": До цього часу в законодавстві існувала
недосконала процедура здійснення морськими екологічними інспекціями Держекоінспекції
контролю скидання вод, які містять забруднюючі речовини, під час перебування суден у
внутрішніх водах України. Тепер уряд прибрав "дивні норми контролю за "баластними
водами" суден у портах", зазначив Нефьодов. І додав, що ці норми приводять у відповідність
до вимог Митного кодексу. "На кордоні мають сидіти митники, а не всі, кому цікаво. Це
зменшить рівень корупції в екологічній сфері", – додав він. Імпорт автозапчастин: Ще
одним рішенням уряду, схваленим на користь бізнесу, є спрощення імпорту автомобільних
запчастин. Це зменшить адміністративний тиск на підприємства-імпортери такої продукції,
переконані в уряді. Раніше, щоб імпортувати автозапчастини, потрібно було отримати
сертифікати типу і якості виключно від уповноважених органів в Україні. Це суперечило
умовам міжнародних договорів між Україною та ЄС. "Завдяки ухваленій постанові
підприємства-імпортери зможуть імпортувати автозапчастин до України, маючи
сертифікати типу і якості автозапчастин країн, видані в країнах ЄС", – підкреслили в уряді.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
 МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ

ДП «СЕТАМ» за результатами тендеру зберіг монополію
на торгівлю арештованим майном
19.03.2019

Державне підприємство «СЕТАМ» стало переможцем конкурсу з
визначення організатора електронних торгів з реалізації арештованого
майна. Про це 18 березня повідомило Міністерство юстиції.
У повідомленні Мінюсту вказано, що конкурс проводився на виконання абзацу
четвертого пункту 15 розділу ХІІ Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 р. № 2831/5, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції 30 вересня 2016 р. за № 1301/29431 (у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 12 лютого 2019 р. № 413/5). Жодних інших подробиць тендеру не
повідомляється. Відтак невідомо чи були взагалі конкуренти у «СЕТАМу». Нагадаємо,
Мінюст ставив до учасників тендеру вимогу щодо наявності у власності електронної
торгової системи, що використовує криптографічну технологію Blockchain, здатність
електронного торгової системи здійснювати підключення електронних майданчиків до
центральної бази даних систем електронних торгів через протокол програмного обміну
(API), та наявність можливості надавати послуги зберігання та транспортування
арештованого майна на всій території України, а також пов’язані послуги (навантаження,
розвантаження, тощо), зокрема шляхом залучення за договором підрядників, які надають
вказані послуги. Напередодні цього тендеру у лютому Кабінет міністрів передав СЕТАМ із
сфери управління Міністерства юстиції до сфери управління Національного агентства з
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів (АРМА). АРМА очолює Антон Янчук, який до цього працював заступником міністра
юстиції Павла Петренка, в 2008-2013 роках був старшим юристом ТОВ «Адвокатська
компанія «МЛГруп», власником якої був сам Павло Петренка до призначення міністром. У
цієї ж фірми він вже будучи міністром орендував автомобіль. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ОРЕНДА. КОНЦЕСІЯ. ПРИВАТИЗАЦІЯ

Сім місяців малої приватизації принесли
майже 840 мільйонів
19.03.2019

Аукціони з малої приватизації через електронну систему
ProZorro.Продажі принесли державі 838 млн гривень. Про це повідомляє
прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
"838 млн грн заробила держава за 7 місяців малої приватизації. Для цього
знадобилося близько 700 успішних аукціонів у системі ProZorro.Продажі. В реєстрі малої
приватизації вже 1 908 об’єктів", - йдеться в повідомленні. При цьому, зазначають у
Мінекономрозвитку, загальна кількість уже оголошених аукціонів сягнула 2285. Початкова
вартість виставлених на них об'єктів перевищує 2,5 млрд грн. Зазначається, що на 7-му
місяці мала приватизація таки розпочалася в столиці України. І за декілька днів продаж
майна приніс Києву понад 17,8 млн грн. Перші київські аукціони побили всі рекорди: вони
тривали до самого світанку, а в боротьбі за один об'єкт було зроблено 100 ставок. Як
повідомляв Укрінформ, згідно із законом України "Про приватизацію державного і
комунального майна", який набрав чинності в березні минулого року, мала приватизація
відбувається через електронну систему ProZorro.Продажі. Йдеться про активи державної і
комунальної власності вартістю до 250 млн грн. Виставляють об'єкти малої приватизації на
продаж Фонд державного майна України, а також місцеві органи влади.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Процес підготовки об'єктів великої приватизації, де відсутні будь-які
судові процеси, йде досить жваво, і Фонд державного майна обіцяє вже на
середину року вийти на результативні конкурси.
"Ми сподіваємось, що найближчим часом буде рішення по перших судах, які
розблокують хоча б по половині компаній. У нас є декілька компаній, які на щастя не
оскаржуються і там процес підготовки йде достатньо жваво. Фонд державного майна обіцяє
вже десь на середину року вийти на результативні конкурси. Крім цього, по деяких інших
об'єктах вже оголошений процес роботи оцінщиків. Він розпочався і ми очікуємо, що десь
на середину року ми вийдемо на аукціони", - сказав перший заступник міністра
економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов під час години запитань до уряду у
Верховній Раді. Як повідомлялось раніше, на початку 2019 р. уряд затвердив новий перелік
об'єктів великої приватизації до якого увійшли такі компанії: ВАТ “Тернопільобленерго”,
ПАТ “Центренерго”, ПАТ “Запоріжжяобленерго”, Акціонерна компанія “Харківобленерго”, АТ
“Миколаївобленерго”, ПАТ “Хмельницькобленерго”, Об’єднана гірничо-хімічна компанія,
Вугільна компанія «Краснолиманська». Також на продаж виставлять ПАТ “Азовмаш”, ДП
“Завод “Електроважмаш”, ПАТ “Сумихімпром”, “Одеський припортовий завод”, ВАТ “Оріана”,
ПрАТ “Президент-Готель”, Державне публічне акціонерне товариство “Національна
акціонерна компанія “Украгролізинг”, Фармацевтичну компанія “Індар”. Разом з тим, на 6
підприємствах з переліку Фонд ще в минулому році відібрав інвестиційних радників. Однак
Одеський припортовий завод, Вугільна компанія «Краснолиманська», Завод
«Електроважмаш», «Індар», Об’єднана гірничо-хімічна компанія залишаються заблоковані
рішенням суду, відповідно, інвестиційні радники не затверджені і розпочати практичну
роботу з приватизації неможливо. Загалом, приватизація, за планом на 2019 рік, має
принести бюджету понад 17 млрд гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Опасная жертва: Сколько Игорю Коломойскому стоил первый
срок президента Петра Порошенко
14.03.2019

Деолигархизация – запрос постмайданного общества и один
из лозунгов Порошенко на предыдущих выборах. LIGA.net провела
ревизию, как спустя пять лет после Майдана чувствуют себя
бизнесмены, которых у нас называют олигархами.
И.КОЛОМОЙСКИЙ
Герой первой из четырех статей – Игорь Коломойский: 13 февраля 2013 года в
Буковеле проходил важный праздник. Хозяин комплекса Игорь Коломойский отмечал 50летний юбилей . На курорт съехались несколько сотен гостей: коллеги-олигархи, топменеджмент ПриватБанка, руководство Еврейской общины, футболисты ФК Днепр. Это
был пик расцвета бизнес-империи Коломойского и Ко: в 2012 году американский Forbes
оценивал его активы в $2,4 млрд, годом позже – в $2,1 млрд. Свой следующий юбилей – 55
лет – Коломойский встречал в Женеве. В Украине он не появлялся с июня 2017-го. «Есть
вероятность, что если я приеду, то не смогу оттуда уехать, – пояснял олигарх в интервью
DW . – Могут объявить тебя должником и закрыть выезд из страны». Осенью 2018-го он
перебрался в Израиль. По одной из версий, переезд был вынужденным и связан с
расследованием ФБР. Сам Коломойский это отрицает. Но дела олигарха и без ФБР выглядят
не лучшим образом. Буковель и ПриватБанк ему больше не принадлежат, ФК Днепр
развалился, активы Коломойского по всему миру арестованы, состояние за последние пять
лет уменьшилось вдвое. В 2019-м Forbes оценил активы бизнесмена в $1 млрд. И это еще не
финал: Коломойский рискует потерять все, «вплоть до часов» в случае поражения в
судебной битве вокруг ПриватБанка. А если добавить к этому лютую вражду с президентом
Порошенко, то кажется, что Коломойский и Ко – главные (и едва ли не единственные)
жертвы деолигархизации, и группе уже не оправиться. Но Коломойский не был бы самим
собой, если бы не имел на руках пару козырей. Бизнес неформальной финансовопромышленной группы (ФПГ) «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова
почти без потерь пережил правление Януковича. К 2014 году приватовцы присутствовали
почти во всех «хлебных» отраслях украинской экономики. ПриватБанк был безусловным
лидером финансового рынка. Укрнафта приносила много «живого» кеша. В металлургии
днепровские предприниматели владели долями в крупнейших ферросплавных заводах и
ГОКах, в энергетике – рядом облэнерго. Медиагруппа 1+1 и курорт Буковель динамично
развивались. Пять лет спустя бизнес-империя «Привата» выглядит скромнее. Части
активов Коломойский и Боголюбов лишились в Крыму и на Донбассе, что-то продали, чтото потеряли за долги. ПриватБанк и Буковель отошли государству, самого Коломойского
обвиняют в мошенничестве на $5,5 млрд. «Приват» теряет влияние на Укрнафту. МАУ
второй год подряд терпит убытки, ферросплавный бизнес Коломойского-Боголюбова
страдает из-за схемы «Роттердам+», тяжелые судебные баталии с Виктором Пинчуком
закончились дорогостоящим мировым соглашением. С декабря 2017 года в рамках
разбирательства по делу ПриватБанка в Лондоне все активы приватовцев заморожены –
они не могут ничего продать, их траты ограничены суммой 20 000 фунтов в неделю.
Многие неприятности Коломойского вызваны конфликтом с президентом Петром
Порошенко. «Мы нигде не соревнуемся с Порошенко, но я ему оппонент. Оппонент
мировоззренческий», – говорил бизнесмен в интервью DW. Несмотря на тяжелое
положение, приватовцы не сдаются. В украинских и иностранных судах находится
несколько сотен дел: если бизнесмены выиграют, то у них есть шанс вернуть банк и другие
национализированные активы, а также получить многомиллиардную компенсацию по
давнему делу Укрнафты. Но пока президентом остается Порошенко, такой сценарий
выглядит малореалистичным. Так что задача № 1 для олигарха – добиться ротации в
главном кабинете страны.
Читать полностью >>>
По материалам project.liga.net
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Олігархів багато – президент один. Порошенко проти
Коломойського, Фірташа і Льовочкіна
19.03.2019

Наприкінці березня 2014р. у Відні зібралося троє українських
олігархів та один боксер-депутат-лідер опозиції. Розмова у них була
довга і детальна. Одразу після неї Віталій Кличко відмовився
П.ПОРОШЕНКО
балотуватись на президентських виборах і підтримав кандидатуру
Петра Порошенка.
Двоє олігархів, які були на тій зустрічі – Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін – через
свої медійні ресурси донесли до виборців необхідність обрати Порошенка в першому турі. У
ході тієї розмови були досить детально прописані сфери впливу, контроль над якими мав
отримати кожен із учасників зустрічі. За свою першу п'ятирічну каденцію Порошенко зумів
не виконати майже жодного пункту тієї угоди. "Петро всіх "кинув". І Бог з ними з деталями.
Глобально він обіцяв дві речі – закінчити війну і встановити однакові правила для всіх, щоб
усе було по справедливості. А насправді усе вийшло в одну пащу", – розводить руками в
розмові з УП очевидець віденських переговорів. Через згадані домовленості в 2014 році
Юлія Тимошенко називала Порошенка "єдиним кандидатом від олігархів". За іронією долі,
рівно через п'ять років ситуація змінилась на протилежну. Більшість олігархів, за окремими
винятками, втратили віру у Порошенка, воліючи допомагати будь-кому з його конкурентів.
Чи то буде Тимошенко, чи то Володимир Зеленський, чи хтось інший. "Те, що Порошенко
робить – за межею добра і зла. Ок, якби в нього було 30-40% рейтингу, і він змінив країну!
Але він просто довів людей до злиднів, а тепер цю бідноту хоче скупити. Цього не можна
допустити", – обурюється УП один із олігархів. "Українська правда" вирішила розібратись,
які стосунки у чинного президента з українськими олігархами, та як у їхньому середовищі
ставляться до можливого переобрання Порошенка на другий строк.
"Два олігархи" і "Троїстий союз". "Треба розуміти, що насправді у країні залишилось два олігархи. Людей, які мають системний доступ до державних ресурсів, є всього пара:
Порошенко і Рінат Ахметов. Більше на країні не заробляє ніхто", – скаржився якось у
розмові з УП один із тих, кого прийнято було називати українським олігархом. За 5 років
президентства Порошенка розклад сил між фінансово-промисловими угрупуваннями
справді відчутно змінився. Більшість "класичних" олігархічних груп втратили контроль над
багатьма активами, а у декого, як, наприклад, в Ігоря Коломойського, активи взагалі були
забрані чи арештовані. "У Коломойського забрали "Приват". "Азотам" Фірташа (заводи з
виготовлення азотних добрив – УП) і його газорозподільчим мережам перекрили кисень.
Новинський ходить під справами в ГПУ. У Пінчука постійно збитки. Фактично, зараз працює
тільки "Роттердам +", і то тільки тому, що там Петро в долі", – скаржився на проблеми з
новою владою один із членів "клубу олігархів" ще рік тому. З наближенням виборів
напруження у стосунках між Порошенком та іншими олігархами тільки посилилось. Мало
кого з найбагатших українців тішить перспектива прожити ще 5 років правління Петра
Олексійовича. Але відкрито протистояти йому готові не всі. Загалом позиція олігархів щодо
підтримки Петра Порошенка розділила їх на дві групи. Перша – так звані "нейтральні". Із
тих, чиї статки оцінюють у понад $1 мільярд, позицію рівновіддаленості від усіх кандидатів
намагаються зайняти Віктор Пінчук і Костянтин Жеваго. Найбагатший український олігарх
Рінат Ахметов теж воліє нікого відкрито не підтримувати, навіть висуванця своєї ж партії.
Ахметов найхитріший, тому і найбагатший. Він нікого підтримувати не буде, бо будь-якому
президенту треба буде Ахметов. Хто б не виграв, він мусить домовлятись із найбагатшою
людиною країни", – пояснює ситуацію один із найвпливовіших представників чинної влади.
І справді, медійні ресурси Ахметова сконцентровані не так на роботі "за" чи "проти"
Порошенка, як на концентрації "свого" електорату навколо Олександра Вілкула. "Ми
стартували майже з нуля, а тепер у Вілкула уже 3-4% є. Головне – не дуже програти Бойку.
Бо ми чотири роки привчали своїх виборців, що він наш лідер, і перебити це за три місяці
дуже складно. Але ми рухаємось в цьому напрямку", – розповідає один із лідерів
ахметівського крила "Опоболоку". Сам Ахметов займає досить акуратну позицію щодо
Порошенка. Але його партнери, які тепер керують партією, – Вадим Новинський і Борис
Колесніков – чинного президента, м'яко кажучи, не жалують. "Перемога Порошенка – це
буде катастрофа для країни. Знаєте, мені якось старці на Афоні сказали, що найбільша біда
України – Порошенко. Вони там без телевізора, без газет українських живуть, а все одно
знають. Ми постараємось зробити все, щоб другого строку Порошенка не було", – запевнив
у розмові з УП Новинський. "Нам не треба ніяких додаткових угод ні з Тимошенко, ні з
кимось іншим, щоб наші члени в комісіях не допустили підкупу і фальсифікацій. А без цього
Порошенко не виграє", – додав він. Але Новинський – не найбільш заряджений противник
Порошенка. Ще радикальніше проти чинного гаранта налаштований несподіваний
"троїстий союз" Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна та… Ігоря Коломойського. Того самого
Коломойського, який у 2014 р. одразу після Революції Гідності розгорнув цілу інформаційну
війну проти Льовочкіна. Ігор Валерійович святкував свій 56-й день народження в Ізраїлі.
Привітати колегу по олігархічному цеху прилетів і Льовочкін. Як розповідають джерела УП
в оточенні Коломойського, це був не просто візит ввічливості. Льовочкін прилітав
промацати ґрунт і з'ясувати, який вплив насправді має Ігор Валерійович на лідера
президентської гонки Володимира Зеленського та чи можна якось "взяти участь" у цьому
проекті. Деталі розмови двох олігархів невідомі, але по часу вона майже збіглась із тим, як і
медіа Льовочкіна почали з'являтися позитивні згадки про Зеленського. "Якщо чесно, то у
Льовочкіна склалося враження, що Коломойський більше зрадів би, якби виграла
Тимошенко. Це зрозумілий для всіх варіант. А що буде робити Зеленський, ніхто зараз не
знає. Може, і він сам не знає", – стисло переказують підсумки ізраїльського візиту
співрозмовники УП в оточенні Льовочкіна. Єдиний пункт, на якому Льовочкін, Фірташ і
Коломойський точно сходяться – Порошенку не можна дати перемогти вдруге. "От,
фактично, це тільки троє "неспокійних" із тих, кого ви називаєте олігархами, хто готові
відкрито іти проти Петра. Решта воювати не будуть. Але якщо він знову виграє, то це
означатиме, що він отримав карт-бланш робити все, що захоче", – підсумовує
співрозмовник УП у керівництві "Опозиційної платформи – За життя". …
Президент у медійній облозі. В Україні відгуло два Майдани, триває війна,
президенти змінюють один одного, а олігархічні ЗМІ як були інструментом політичної
боротьби їхніх власників, так і залишились досі. Напередодні виборів значення медіа тільки
зростає, і власники медійних холдингів активно цим користуються. Можна не дивитись
інтерв'ю Ігоря Коломойського, аби зрозуміти його ставлення до чинного президента.
Досить увімкнути "1+1" і подивись кілька годинних "розслідувань", які у суті своїй є нічим
іншим як передвиборчою "чорнухою" проти Порошенка. Віднедавна у відкриту війну з
президентом вступив канал "Інтер" Фірташа-Льовочкіна. Останні кілька тижнів це ЗМІ
стало ледь не головною телевізійною трибуною для лідера "Нацкорпусу" Андрія
Білецького. Того самого, чия політична сила ще рік тому блокувала і палила студії "Інтера".
"А Льовочкіну тепер вигідно "качати" Порошенка, тому він і показує Білецького. В АП там
всі люті. Але ці акції "Нацкорпусу" з "метанням свинарчуків" і блокування Петра по всій
країні, вони ж не тільки Порошенка дратують, вони деморалізують всіх його штабістів,
людей середньої ланки", – пояснює появу націоналістів на каналі Льовочкіна
співрозмовник у найближчому його оточенні. Проте війна "Плюсів" та "Інтера" – не єдина
медійна проблема команди Порошенка. "Інші нам так "допомагають", що краще б нічого не
робили. Наші "мінуси" (так в штабі називають негативну інформацію про Порошенка – УП)
всі крутять, а коли ми просимо поставити і "мінуси" на інших кандидатів, то ніхто не бере. І
виходить, що ми з усіма "дружимо", але нас всі полощуть по повній", – обурюється один із
членів найближчого оточення Порошенка. …
Читати повністю >>>
© Роман Романюк
За матеріалами pravda.com.ua
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Государство им. Ахметова. Сколько олигарху
стоили 5 лет Петра Порошенко
25.03.2019

LIGA.net провела ревизию, как спустя пять лет после Майдана
чувствует себя очень крупный бизнес. Герой второй статьи – Ринат
Ахметов. За время президентства Порошенко Ахметов побывал на
Р.АХМЕТОВ
краю, но в итоге сорвал джекпот. Как ему это удалось?
Теплым апрельским днем по правительственному кварталу Киева маршировали
организованные колонны разгневанных шахтеров. Они требовали отставки министра
энергетики и справедливых цен на уголь. «Дежавю!», «Девяностые возвращаются», –
подумали многие киевляне, помнящие многочисленные шахтерские марши 1990-х.
Казалось, массовый протест горняков снова накрыл столицу в 2015-м. Официальным
организатором акции выступил Независимый профсоюз горняков Украины. Протестующие
хотели добиться уступок от власти, напомнив ей о влиятельных шахтерских митингах из
недавней истории страны. Вышло иначе. Спустя два дня депутат Мустафа Найем
опубликовал скрины документа с красноречивым названием «Крепость». Это был план
защиты своих интересов, разработанный крупнейшей частной энергокомпанией страны
ДТЭК, принадлежащей самому богатому украинцу – Ринату Ахметову. Шахтерский десант в
столице – составная часть «Крепости», следовало из документа. У Ахметова было много
стимулов «креативить» подобные планы. К концу первого года президентства Петра
Порошенко его энергетический бизнес был в глубоком кризисе. В других направлениях
бизнеса (а их у Ахметова еще 13) дела тоже шли неважно. Если в начале каденции
Порошенко в 2014-м состояние Ахметова, по версии рейтинга Bloomberg Top 500
Billionaires, оценивалось примерно в $12 млрд, то спустя год его капитализация рухнула
почти вдвое: многочисленные активы в металлургии, энергетике, финансовом секторе,
ритейле и недвижимости стоили уже $6,5 млрд. Давление на Ахметова нарастало.
«Крепость» заинтересовала СБУ, там возбудили дело по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса –
финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или
свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Топ-менеджеров
ДТЭК вызвали на допросы. Параллельно прокуратура начала наступление на нефтегазовый
бизнес Ахметова, добившись ареста счетов, имущества и продукции компании
Нафтогазвидобування, совладельцем которой в нулевых был Петр Порошенко. В кулуарах
бизнес-конференций заговорили об очень большом банкротстве. Казалось, что низложение
донецкого олигарха, бизнес которого пустил щупальца во все сферы украинской
экономики, всего лишь вопрос времени. Показалось. … К завершению первой пятилетки
правления Порошенко, прошедшей под лозунгом деолигархизации, бизнес крупнейшего
олигарха страны Рината Ахметова прекрасно себя чувствует: ДТЭК заработал десятки
миллиардов на так называемой формуле Роттердам+, металлургия и банковский сектор
приносят миллиардную прибыль, телеканал «Украина» – лидер рейтингов телесмотрения,
ФК «Шахтер» опять чемпион. Как Ахметову удалось решить все большие проблемы?
Читать полностью >>>
По материалам project.liga.net
«Схеми» показали, як друг президента Кононенко
заробляв на аферах в енергетиці
28.03.2019

Перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка»
Ігор Кононенко разом з бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами, а
також іншими викопосадовими особами ймовірно причетний до схем з
виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго,
І.КОНОНЕНКО
контрольний пакет акцій в яких належить державі.
Про це йдеться у фільмі-розслідуванні «П. дав добро» програми розслідувань «Схеми:
корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).
Журналісти оприлюднили аудіозаписи телефонних розмов, у яких нині розшукуваний ексголова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитро Крючков спілкується із другом та
бізнес-партнером Петра Порошенка Ігорем Кононенком, бізнесменами братами Григорієм
та Ігорем Суркісами, а також народним депутатом від «Народного фронту» Ігорем
Котвіцьким та іншими посадовими особами. Ці записи були верифіковані за допомогою
західної експертизи, проведеної на прохання журналістів «Схем» спеціалістами
Національного центру медіа-експертиз Університету Колорадо в Денвері, який співпрацює
з урядом США. Журналісти проаналізували телефоні розмови, співставивши з відкритими
даними, документами та реальними подіями, які стосуються періоду весни-літа 2015 р. Під
час спілкування фігуранти обговорюють у тому числі незаконні способи отримання та
збереження
контролю
над
обласними
енергопостачальними
компаніями
«Запоріжжяобленерго», «Черкасиобленерго» та «Харківобленерго», контрольні пакети
акцій в яких належать державі в особі Фонду державного майна України. Також багато
розмов стосуються розподілу між учасниками схеми значних сум готівкою. Зокрема,
розмова Дмитра Крючкова з народним депутатом Ігорем Котвіцьким, наведена у
розслідуванні, свідчить, що президент Петро Порошенко був обізнаний із ситуацією з
розкраданням коштів і «дав добро». «У п’ятницю ввечері були у П. Дав добро. Особисто», –
повідомляє Крючков Котвіцькому і додає: «І контактна особа буде Ігор Кононенко». В іншій
розмові Дмитро Крючков повідомляє Григорію Суркісу, що поїде до «Ігоря Віталійовича» зі
звітом «за минулий місяць», і відвезе «те, що йому належне». «Йому 430. 430 там з
хвостиком», – звітує він. Журналісти також оприлюднили аудіозаписи розмов Дмитра
Крючкова із самим Ігорем Кононенком. Соратник президента Ігор Кононенко просить у
Дмитра звіти щодо його діяльності,дає вказівки та настанови і просить відзвітуватись
перед Дмитром Вовком – на той час головою Нацкомісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕ), колишнім менеджером
корпорації «Рошен» Петра Порошенка. «Заїдь в НКРЕ до Вовка, покажи всі ці документи», –
каже Кононенко Крючкову. Схема працювала завдяки злагодженій роботі або мовчазній
згоді бізнесменів, депутатів, голів обласних адміністрацій, Фонду держмайна України,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг. Основна схема заробітку полягала в тому, що кілька напівдержавних
обленерго погодилися, щоб великі місцеві промислові підприємства платили за вже
поставлену електроенергію не їм напряму, а приватній компанії «ХК «Енергомережа»,
головою правління якої був бізнесмен Дмитро Крючков. Ця фірма, в свою чергу, потім
обіцяла віддати гроші постачальнику – обленерго. На тристоронні договори пішли такі
великі заводи, як «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Дніпроспецсталь», та
«Запорізький завод феросплавів». Однак обленерго гроші від фірми Крючкова потім так і не
отримували. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить досудове
розслідування кримінальних правопорушень, з яких вбачається, що Дмитро Крючков та
інші особи заподіяли збитків державним обленерго на загальну суму понад 1,4 мільярда
гривень. «Про тіньовий вплив Кононенка на рішення в цій галузі протягом останніх років
говорили багато – але докази були лише опосередковані, адже бракувало прямих
підтверджень його власної корупційної вигоди з афер і схем в енергетиці.Завдяки
отриманим телефонним розмовам вдалося розкрити одну з найбільших афер в енергетиці
часів президентства Порошенка, а також встановити ту роль, яку відіграв у ній Ігор
Кононенко», – йдеться в матеріалі. «Схеми» звернулись до всіх фігурантів телефонних
розмов, частина із них вирішила відмовчатись, частина спростувала свої зв’язки із Дмитром
Крючковим. Зокрема, президент Петро Порошенко та брати Суркіси не відповіли на запит
«Схем». Журналісти також декілька разів приїжджали у офіс народного депутата Ігоря
Кононенка, оскільки він не відповідав на дзвінки з проханням про коментар …
Читати повністю >>>
Читайте також! «П. дав добро»: як друг президента
Кононенко заробляв на аферах в енергетиці >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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Компанія «Фоззі Груп» за підсумками 2018 р. зменшила
чистий прибуток на 10,6% - до 147, 6 млн грн

СБУ блокувала діяльність організаторів міжнародної
«фінансової піраміди»

26.03.2019

ПрАТ «Фоззі Груп» (Fozzy Group) за підсумками 2018 року отримало
чистий прибуток у розмірі 147,6 млн грн, що на 10,6% менше, ніж в 2017
році, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР про збори
акціонерів 26 квітня, чистий прибуток на одну акцію склав 73,85 грн, тоді як в 2017-му році
на одну акцію довелося 82,68 грн чистого прибутку. Нерозподілений прибуток компанії в
2018-му році склала 154,3 млн грн, тоді як в 2017-му році цей показник налічував 1,16 млрд
грн. Сумарна дебіторська заборгованість ПрАТ в минулому році скоротилася на 45% – до
93,9 млн грн, поточні зобов'язання зросли в 3,2 рази – до 1,32 мрд грн. Довгострокових
зобов'язань у компанії немає. ПрАТ «Фоззі Груп» створено в 2005 році. Основним видом
діяльності є діяльність холдингових компаній. Згідно з даними НКЦПФР, акціонером ПрАТ є
ТОВ «Фоззі Груп» (98,528%). За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосібпідприємців, кінцевим бенефіціаром вказано Володимира Костельмана. Статутний капітал
компанії на березень-2019 становить 2 млн грн. Раніше власник «Сільпо» розпочав
діяльність на ринку поштово-логістичних послуг. Так, Fozzy Group купила компанію з
доставки по Києву, а також створила власного оператора – Justin. До складу Fozzy Group
входять торговельні мережі «Сільпо», «Фора», гіпермаркети Fozzy, фармацевтичні
супермаркети «Біла ромашка». Бізнес-інтереси групи охоплюють виробництво продуктів
харчування під марками «Премія», Premіya Select, «Повна чаша», «Повна чарка», «Зелена
країна», Protex, EXTRA! та інші. Основні підприємства промислового напряму Fozzy Group:
Ніжинський консервний завод, птахофабрика «Варто», «Богуславський завод продтоварів»,
ТОВ «Вогні Гестії». Крім того, група володіє маркою персональної електроніки rіngoo, є
основним акціонером ПАТ «Банк Восток» і має власний ресторанний бізнес.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua

19.03.2019

Співробітники СБУ блокували діяльність організаторів міжнародної
фінансової піраміди «Forex Trend Limіted», функціонування якої завдало
мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу.
Зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії
«Forex Trend Limіted», використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні
майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи
одержання надприбутків у короткостроковій перспективі. За період активної діяльності
ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі
понад 340 мільйонів гривень. Фінансові ресурси «виводились» зловмисниками через
ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії зареєстровані в офшорних
юрисдикціях та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України
та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання
предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС. Правоохоронці провели низку
обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх
спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. За результатами проведення
слідчих дій співробітники СБ України вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові
носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від
оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а
також арсенал вогнепальної зброї. Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Заходи із
викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в
м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБ України

Учредитель многопрофильной "Аурум Груп" решила стать акционером
"Свесский насосный завод" и "Сахгидромаш"

У Нацкомісії назвали 10 ознак фіктивності
інвестиційного проекту

26.03.2019

Учредитель
многопрофильной
промышленно-инвестиционной
группы "Аурум Груп" Алена Лебедева решила напрямую стать акционером
входящего в группу АО "Свесский насосный завод" (Свеса Сумской обл.) и АО
"Завод гидравлических машин "Сахгидромаш" (Кропивницкий).
Согласно объявлению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), А.Лебедева намерена прямо приобрести
23,8369% акций (10 859 202 акций) АО "Свесский насосный завод", в котором она
опосредованно владеет (через афилированное ООО "Укркомплект плюс") 24,15% уставного
капитала (11004048 акций), а также 24,51% акций (7 473 084 акций) "Сахрогидромаша", в
котором на сегодня она прямо и опосредованно акциями не владеет. АО "Свесский
насосный завод" изготавливает более 200 наименований насосного оборудования, которое
работает на предприятиях тепловой и атомной энергетики, металлургической, пищевой,
химической, нефтедобывающей промышленности, в мелиорации, водоснабжении и
орошении, на ГРЭС, в коммунальных хозяйствах. В 2017 году чистый доход компании
возрос на 3,4% по сравнению с 2016 годом - до 52,67 млн грн, чистая прибыль сократилась
до 1,1 млн грн против 4,1 млн грн. В структуре объема реализации почти 47% составили
трехплунжерные насосы (их реализовано 245 ед.). Завод гидравлических машин
"Сахгидромаш" специализируется на производстве насосов общепромышленного и
специального исполнения, производит продукцию железнодорожного назначения и имеет
69-летний опыт их проектирования и изготовления. Насосы поставляются на внутренний
рынок, а также в Россию, Молдову, Беларусь, Узбекистан и другие страны СНГ, в страны
дальнего зарубежья. В 2017 году чистый доход предприятия составил около 26 млн грн (на
9,4% больше, чем годом ранее), чистая прибыль – 0,6 млн грн (0,5 млн грн). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Крупнейший дрогери-ритейлер Украины - сеть EVA –
переезжает в новый офис?
27.03.2019

Компания «РУШ» (управляет сетью EVA) делила помещение вместе с
родственным ООО «ОМЕГА» (сеть продуктовых супермаркетов VARUS) в
днепровском ТОЦ «Славутич», расположенном на просп. А. Поля, 104-А.
По информации из собственных источников All Retail, менеджментом EVA было
выкуплено здание гостиницы «Свердловск» и прилегающие помещения, находящиеся в
Днепре по ул. Владимира Антоновича, 6. Отметим, что гостиница «Свердловск» официально
была закрыта с 01.01.2019 г., а арендаторы находящихся здесь коммерческих помещений
переехали по новым адресам (см. фото). Как отмечают источники All Retail, на объекте
сейчас ведутся ремонтные работы с осуществлением перепланировки. Предварительно
запланировано, что в ТОЦ «Славутич» останутся лишь сотрудники офиса VARUS. В свою
очередь, представители сети EVA переедут в обновленное помещение по ул. В. Антоновича,
6 и будут располагаться с 4 по 9 этажи. В ответ на запрос All Retail, о возможном переезде в
новый офис представители сети EVA и не подтвердили, и не опровергли данную
информацию. Также отметим, что 2018-ый год сеть EVA закончила с 770 магазинами в
своем составе, а под вывеской VARUS на конец 2018 г. функционировало 69 магазинов.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
ЧАО "Смарт-холдинг" Вадима Новинского
увеличило убыток на 95%
27.03.2019

ЧАО "Смарт-холдинг" (Киев) по итогам работы в 2018 году нарастило
чистый убыток на 95,4% по сравнению с 2017 годом - до 144,958 млн грн. Об
этом сообщает БизнесЦензор.
Согласно информации компании о проведении годового собрания акционеров 26
апреля, ее непокрытый убыток к концу прошлого года составил 398,470 млн грн. За год
холдинг нарастил текущие обязательства на 45,6%, до 394,688 млн грн, при этом
долгосрочные обязательства отсутствуют. Компания снизила дебиторскую задолженность
на 41%, до 62,309 млн грн. Активы "Смарт-холдинга" в 2018г. снизились на 18,1%, до 96,862
млн грн, при этом основные средства возросли в 3,4 раза - до 6,552 млн грн. Уставный
капитал компании составил 100,469 млн грн. Komisiano Investments Ltd. (Кипр), основанная
бизнесменом Вадимом Новинским в 2012 г., сконцентрировала 75,0957% акций ЧАО
"Смарт-холдинг". Еще 24,9% акций компании принадлежат Lovita Investments Ltd. (Кипр).
Согласно сообщению, обнародованному на сайте Лондонской фондовой биржи в конце
2010 года, собственником Smart Holding Group на тот момент являлась компания Energees
Investments бизнесменов В.Новинского и Андрея Клямко. "Смарт-холдинг" владеет 23,76%
горно-металлургической группы "Метинвест", 95% акций судостроительного холдинга
Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-финансовой компании ООО "Сантис". "Смарт"
также владеет крупными активами в топливно-энергетической отрасли, девелопменте и
агросекторе. Основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является В.Новинский
Читать полностью >>>

Читайте также: Метинвест Ахметова выплатит
компании Новинского дивиденды на $60 млн. >>>

25.03.2019

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку назвали
10 ознак, які свідчать про фіктивність інвестиційного проекту. Про це
Укрінформу повідомили в прес-службі регулятора.
"Інформуємо інвесторів про 10 ознак фіктивності інвестиційного проекту або
фінансових операцій. Наявність лише кількох з них вже повинна стати для інвестора
причиною більш прискіпливо поставитись до аналізу рекламних обіцянок та більш
обережно підійти до інвестування своїх грошей", - ідеться в повідомленні. Зазначається, що
квазі-фінансові проекти, як правило, засновуються шахраями в “сірих зонах” ринків
капіталу, вільних від регулювання та будь-яких гарантій дотримання прав інвестора й
відповідальності учасників. Такі зони виникли через затримки з удосконаленням
фінансового законодавства, й включають, зокрема, форекс трейдинг, криптоактиви, бінарні
опціони, інвестування у фінансові інструменти, управління активами на ринках капіталу
тощо. Потенційно шахрайські проекти можуть мати такі ознаки: Великий відсоток
гарантованої дохідності: пропозиція надприбутків, які часто в рази більші середньої
процентної ставки банків за депозитами. Деякі проекти пропонують дохідність у 100% й
більше річних, тоді як алгоритм використання грошей та логіка заробітку описані
надзвичайно розпливчасто. Відсутність відповідних дозволів та ліцензій: як правило,
проект не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій на здійснення діяльності,
яка пов’язана з наданням фінансових послуг, управлінням активами чи іншими послугами
на ринках капіталу в країні, де залучаються гроші. Інколи інвестору надають “ліцензії”
сумнівних закордонних організацій або екзотичних країн. Агресивний маркетинг: більшість
шахрайських проектів потребують агресивної рекламної підтримки. Як правило, рекламні
кампанії реалізується в мережі інтернет. Масштабна, яскрава, багатообіцяюча, зазвичай
вона ґрунтується виключно на емоційних мотивах, а не раціональних доводах. Не повинна
заспокоювати велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих
блогерів та медіа-персон, чи навіть мережа споріднених “партнерських” сайтів в інших
юрисдикціях. Відсутність фізичного офісу: наявність виключно онлайн-комунікації,
відсутність фізичного офісу в місті або країні, де проект пропонує послуги. Відсутність
ідентифікованих співробітників з професійною історією, які несуть відповідальність за
управління коштами інвесторів. Укладання угод без фізичної присутності, особистого чи
електронного підпису та звірки документів. Відсутність функціонального бек-офісу
(юридичного відділу, бухгалтерії, суміжних служб). …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
"УБ" заявила о запуске в промышленную эксплуатацию нового программного
обеспечения рынка заявок Phoenix версии 1.0
27.03.2019

"Украинская биржа" (УБ, Киев) заявила о запуске в промышленную
эксплуатацию нового программного обеспечения рынка заявок Phoenix
версии 1.0, которое прошло бета-тестирование в январе-феврале этого года.
"Текущая версия системы принимает адресные и безадресные заявки на совершение
сделок покупки-продажи ценных бумаг, а также заявки на совершение сделок "репо"
только через предоставляемый членам биржи торговый терминал", – указано в сообщении
биржи во вторник. По словам директора по развитию УБ Алексея Сухорукова, возможность
подключения интернет-трейдинга пока отсутствует, но биржа работает над этим. Для
подключения брокерских систем интернет-трейдинга планируется использование
международного протокола Financial Interexchange Protocol (FIX), который уже доступен, но
работает пока только в режиме передачи информации о рынке без возможности приема
заявок. А.Сухоруков отметил, что Phoenix 1.0 интегрирован с расчетной инфраструктурой,
внутренними системами учета операций, отчетности и раскрытия информации, и такое
взаимодействие было проверено на реальных сделках с ценными бумагами и денежными
средствами участников. Директор по развитию УБ на своей странице в Facebook напомнил,
что впервые торги на бирже были запущены ровно 10 лет назад. Из них позитивными он
назвал только первые два года, считая, что затем началась деградация рынка, которая
продолжается до сих пор. "Так получилось, что 10 лет спустя - я снова на "Украинской
бирже" и снова запускаю торги, только в намного более худших условиях. За это время
страна не только не продвинулась в развитии рынка капиталов, а напротив - существенно
ухудшила свою привлекательность", – описал свое видение текущей ситуации А.Сухоруков,
сетуя на давление со стороны Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и Службы
безопасности Украины (СБУ). Как считает директор по развитию УБ, для того, чтобы
вернуть рынок хотя бы на уровень, который был при президенте Викторе Ющенко (до 2010
года – ИФ), одних только биржевых технологий не достаточно. "Нужно восстанавливать
доверие инвесторов к государству как фундаменту, на котором строятся институты
полноценной рыночной экономики", – подчеркнул А.Сухоруков. "Украинская биржа"
учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг
совместно с российской фондовой биржей РТС. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

По материалам biz.censor.net.ua
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НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Фахівці Міненерговугілля та проекту USAID "Енергетична безпека" визначили
завдання щодо підтримки реформи державного управління

Відтепер подати заявку на реєстрацію земельної
ділянки можна онлайн
20.03.2019

Постанова Кабміну від 18 липня 2018 р. № 710, якою внесено зміни
до Порядку ведення Державного земельного кадастру набрала чинності
19 березня. Про це повідомляє legalhub.online.
Так, тепер необхідну документацію можна подати в електронному вигляді. Фізичні і
юридичні особи, які бажають зареєструвати земельну ділянку, зможуть подати відповідну
заяву та необхідну документацію через розробника такої документації, тобто
сертифікованого інженера-землевпорядника. Отримати копію з картографічної основи
Державного земельного кадастру тепер теж можна в режимі онлайн. Також спрощується
процедура державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу
екстериторіальності при наданні відповідної послуги, усуваються причини, які зумовлюють
необхідність неодноразових звернень фізичних та юридичних осіб із заявами та
документами через центри надання адміністративних послуг до державних кадастрових
реєстраторів (у разі виявлення помилок, необхідності внесення певних уточнень), та, як
наслідок, зменшуються зайві витрати матеріальних ресурсів. При цьому залишається
можливість подання відповідних документів щодо внесення відомостей до Державного
земельного кадастру до Державного кадастрового реєстратора. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
Реформа може у п’ять разів збільшити
вартість оренди землі
25.03.2019

Президент України Петро Порошенко заявив, що внаслідок реформ
можливо, як мінімум, у 5 разів збільшити вартість оренди землі в Україні і
підвищити добробут селян. Про це глава держави написав у Twitter.
"Зараз держава здає в оренду свої ділянки землі вдвічі дорожче, ніж селяни. Ще в
2017 ми прийняли стратегію раціонального управління державними сільськогосподарськими земельними ресурсами. Встановили, що оренда державної сільгоспземлі має
здійснюватися лише через відкриті аукціони", - сказав Порошенко. Він зазначив, що
потрібно поширити ці стандарти на землі, які належать селянам. "Відкриті аукціони із
єдиними стартовими умовами можуть скасувати диктат великих орендарів землі.
Внаслідок реформ ми можемо, як мінімум, у 5 разів збільшити вартість оренди землі в
Україні – і підвищити добробут селян", - переконаний Президент. Наразі в Україні є
проблема зношеності інфраструктури і створення та оновлення систем іригації. З більш ніж
2 млн га зрошуваних земель здійснюється полив лише на 600-650 тис. га. Порошенко
наголосив на необхідності вирішити проблему відсутності систем іригації, дощувальних
машин та їх ремонту. Він додав, що лише 7% кредитного портфелю банків України
припадає на агросектор, ¾ коштів, які витрачаються на вирощування врожаю – це власні
кошти аграріїв. Президент зазначив, що заплановано пом’якшити ці проблеми, зокрема
через розробку дієвих механізмів страхування врожаю, розвиток кредитної кооперації.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Уряд затвердив Олега Кирилюка на посаді
Голови Держгеонадр
28.03.2019

Оприлюднено розпорядження прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана про призначення головою Держгеонадр Олега Кирилюка. Про це
йдеться в публікації на Урядовому порталі від 27 березня.
Нагадаємо, 12 березня чинний керівник служби Олег Кирилюк виграв конкурс на
посаду голови Державної служби геології та надр України. Комісія з питань вищого корпусу
держслужби за підсумками конкурсного відбору на посаду голови Державної служби
геології та надр України визначила переможцем тимчасово виконуючого обов’язки глави
служби Олега Кирилюка. Про це повідомляє прес-служба 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 останні півтора роки був тимчасовим 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 компанії були допущені до видобутку вуглеводнів. 6 березня в Україні пройшли
відразу 3 унікальні аукціони в електронній торговій системі ProZorro.Продажі. Вперше вони
стосувалися прав на надрокористування: опублікувала лоти Державна служба геології та
надр України (Держгеонадра). Зростання вартості лотів склало близько 96 млн. від
оголошеної вартості, це понад 3 рази – від 45 млн. грн до 141 млн. грн. За один із лотів
велася особливо серйозна боротьба: переможець з-поміж 4-х учасників аукціону заплатив
ціну, на 479% більшу від оголошеної вартості прав на користування ділянкою.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр
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У Міненерговугілля під головуванням державного секретаря Максима
Немчинова проведено робочу зустріч з представниками проекту USAID
«Енергетична безпека».
Учасники обговорили актуальні питання реалізації проекту USAID «Енергетична
безпека» в частині розвитку персоналу. Максим Немчинов підкреслив ефективність
співпраці з USAID та повідомив про нагальні потреби Міністерства у наданні технічної
допомоги. Зокрема, це проведення якісного функціонального аудиту, впровадження
системи управління якістю, яка охоплюватиме і процеси прийняття рішень, і відстеження
їх ефективності. Також державний секретар зауважив, що в процесі реформування
державного управління Міненерговугілля має стати оновленим, сучасним державним
органом, який позбудеться функцій з управління державними підприємствами. За
результатами функціонального обстеження будуть визначені чіткі функції, спрямовані на
формування та реалізацію державної політики в енергетичній сфері. Також важливою є
робота з персоналом. «Наше завдання – створити умови для залучення якісного персоналу
та мотивувати до роботи в Міністерстві», - підкреслив Максим Немчинов. Представники
проекту «Енергетична безпека» ознайомили з підходами до реалізації завдань та кроками,
які заплановані в межах проекту за результатами попередньої зустрічі. Це допомога у
стратегічному плануванні, огляд найкращих практик в організації роботи, моделей
розвитку людського потенціалу, налагодження внутрішніх комунікацій та підвищення
мотивації і стимулювання, моделювання компетенцій, які дозволять визначити ширину
потреби у подальшому навчанні персоналу тощо. Обговорюючи питання тренінгових
програм, домовилися щодо планування диференційованих тренінгів за різними рівнями та
напрямками роботи, вузькоспеціалізоване, короткострокове та довгострокове навчання,
проведення тренінгів для фахівців, які тільки розпочинають роботу в Міністерстві. У
зустрічі взяли керівник напрямку HICD USAID Проекту енергетичної безпеки Сюзан Бонд,
заступник керівника Проекту USAID «Енергетична безпека» Сергій Горбачов та Фахівець з
енергетичних питань Орина Фічова. Учасники зустрічі з української сторони - Максим
Пишний, державний експерт експертної групи з питань забезпечення перспективного
розвитку Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції; Ірина
Ковальова, начальник Управління по роботі з персоналом, Оксана Баглай, начальник
відділу моніторингу ризикових ситуацій Департаменту внутрішнього аудиту; Тетяна Баєва,
начальник відділу регуляторної та міжнародно-правової діяльності Департаменту
правового забезпечення.
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерговугілля
Розпочато фінансування проектів
Фонду енергоефективності
28.03.2019

Розпочато фінансування проектів Фонду енергоефективності. Про це
повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Сьогоднішня подія є знаковою для України, країни яка прагне до
енергонезалежності. Підписана Угода дає старт фінансуванню перших 15 проектів в ОСББ,
«Перші ластівки», які тестують процедури Фонду енергоефективності. Завдяки спільній
роботі з Урядом Німеччини, Світовим банком, потужної підтримки Євросоюзу, Уряду і
парламенту ми напрацювали всі необхідні умови – створено ДУ Фонд енергоефективності і
Мультидонорський фонд, обрано Наглядову Раду і керівництво Фонду. За підтримки
Світового банку розроблено процедури, виділено безпрецедентне фінансування. Всі ці
кроки направлені на виконання конкретного завдання – за 3 роки країна має відмовитись
від імпортного газу. Але, якщо країна рухається у напрямку збільшення видобутку газу, то
завдання житлового сектору – зменшити енергоспоживання вдвічі. І Фонд – це ще один
ключовий інструмент, який буде надавати не тільки фінансову, а й технічну підтримку у
цьому напрямку. Наші цілі дуже амбітні – енергонезалежність країни, зменшення
енергоспоживання в житловому секторі на 50% і щорічний супровід Фондом ЕЕ як мінімум
3000 проектів», — наголосив Геннадій Зубко під час підписання тристоронньої Угоди між
Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC, Група Світового банку), Фондом
енергоефективності та АБ «Укргазбанк» щодо запуску програми з фінансування проектів
термореновації будівель для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Загальне фінансування 15 проектів в ОСББ становить близько 40 млн грн. У свою чергу,
Директор Світового Банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен
підкреслила, що сьогодні ми можемо говорити фактично про повноцінний запуск Фондом
енергоефективності програми «Перші ластівки», яка сприятиме підвищенню
енергоефективності та зменшенню енергоспоживання в житловому секторі. «Світовий банк
надавав допомогу у розробці структури управління Фондом енергоефективності, а також
процедур щодо належного розподілу грантів. І ми будемо продовжувати цю тісну
співпрацю з Україною спільно з іншими міжнародними партнерами, щоб повноцінно
відшліфувати процедури Фонду і забезпечити доступність інших ОСББ до установи.
Сьогоднішня подія — це перший і дуже важливий крок до підвищення енергоефективності
України, і велика заслуга в цьому – профільного Віце-прем’єра Геннадія Зубка. Я хочу
подякувати за тісну співпрацю, яку було надано з боку Уряду України і докладені зусилля,
направлені на запуск програм Фонду енергоефективності», — відзначила Сату Кахконен.
Джейсон Бретт Пеллмар, Голова Регіонального представництва IFC в Україні, Білорусі та
Молдові підкреслив, що IFC пишається довірою, яку надали їм міжнародні партнери та Уряд
України для реалізації та підтримки інноваційної та надзвичайно актуальної програми для
кожного мешканця багатоквартирного будинку. «Залучення фінансового сектору до
розвитку та енергомодернізації країни забезпечує ефективність та результативність
використання державних та міжнародних коштів», — зазначив він. Геннадій Зубко
подякував Європейському Союзу, Світовому банку, Уряду Німеччини, IFC, GIZ, ПРООН,
Укргазбанку і юридичним партнерам за допомогу і підтримку.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем’єр-міністра України
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 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Міненерговугілля підтримало інвестиційний проект для шахти
“Новокостянтинівська”

В Краматорске презентовали онлайн-сервис по
продаже угля OpenMarket.Уголь
20.03.2019

Проект OpenMarket.Уголь по продаже угля в форме онлайн-аукциона
презентовали в Краматорске 20 марта. Об этом сообщается на сайте
Донецкой облгосадминистрации.
Презентацию для представителей угольных предприятий области и департамента
базовых отраслей промышленности Донецкой ОГА провели Государственное предприятие
«СЕТАМ» и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и
кадастра. Проект OpenMarket.Уголь представляет собой онлайн-аукцион по продаже угля.
Он открывает доступ всем желающим на угольный рынок, устраняет существующие
коррупционные риски формирования цены на продукт, раскрывает показатели по объемам
продаж, цены и спроса на уголь и открывает данные для участников рынка. В 2017 году
проект OpenMarket.Уголь стал победителем всеукраинского конкурса Open Data Challenge.
Благодаря проекту у угледобывающих предприятий появился доступ к клиентской базе
OpenMarket, которая насчитывает более 55 тысяч пользователей. Кроме того, во время
мероприятия продемонстрировали систему OpenMarketLand, в которой появились первые
лоты. OpenMarket уже начал продажу прав аренды на государственную землю
сельхозназначения с использованием технологии Blockchain. За время работы системы уже
были проведены 485 успешных электронных аукционах на 37, 8 млн грн. Дополнительно
для местных бюджетов в результате конкурентных торгов было заработано 23, 9 млн грн.
Система позволяет выставлять права аренды на земельные участки также объединенным
территориальным громадам.
Читать полностью >>>
По материалам ostro.org
Андрей Венгрин дожал Наталью
Королевскую

21.03.2019

Міненерговугілля підтримало пропозицію реалізації державного
інвестиційного проекту щодо Новокостянтинівської шахти. Про це УНН
повідомляє з посиланням на прес-службу урядового порталу.
“На засіданні Комісії Міненерговугілля з відбору інвестиційних проектів заступник
Міністра Юлія Підкоморна зазначила, що це перший крок до реалізації інвестиційного
проекту, метою якого є зниження залежності вітчизняної атомної енергетики від іноземних
постачальників уранової продукції, а також підвищення ефективності виробництва
основної продукції ДП „СхiдГЗК“ - уранового оксидного концентрату, за рахунок збільшення
обсягів видобутку уранової руди на Новокостянтинівській шахті”, - йдеться у повідомленні.
Тим часом, директор ДК “Ядерне паливо” Сергій Дробот додав, що реалізація зазначеного
інвестпроекту дозволить збільшити видобуток уранової руди на Новокостянтинівській
шахті з 200 до 500 тис. т. на рік та забезпечить сталий розвиток Кіровоградського регіону. В
уряді додали, що інвестиційний проект відповідає завданням і заходам Енергетичної
стратегії України до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”,
затвердженої постановою КМУ від 18.08.2017 № 605-р, та Плану заходів щодо реалізації
Концепції Державної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до
2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 27.12.2017 р. № 1021-р.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 ГЕНЕРАЦІЯ

 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Старий саркофаг над четвертим енергоблоком ЧАЕС
демонтують до кінця 2023 р.

20.03.2019

Суд узаконил санацию «Львовской угольной компании» –
крупнейшей углеобогатительной фабрики Западной Украины. Об этом
пишет Егор Кажанов на портале oligarh.media
Контроль над ней перешел к главе ГП «Волыньуголь» Андрею Пилипюку и управляющему санацией Владимиру Постоленко, которых называют людьми одиозного угольного
«смотрящего» Андрея Венгрина. Последний форпост бывшей «угольной королевы»
Луганской области на Западной Украине окончательно пал. На минувшей неделе вступило
в силу определение хозяйственного суда Львовской обл. от 2 августа 2018 г., которым, как
уже писал «ОЛИГАРХ», была введена санация «Львовской угольной компании», владеющей
крупнейшей в Украине Червоноградской углеобогатительной фабрикой мощностью 9,6
млн тонн в год. Ходатайству распорядителя имущества перед судом о введении санации
предшествовало соответствующее решение комитета кредиторов. Главную роль в нем
играют государственные предприятия – «Львовуголь», шахта «Нововолынская №1» и
«Волыньуголь» (гендиректор последнего Андрей Пилипюк возглавил комитет). Впрочем,
реальный контроль над предприятием, как утверждают знающие люди, перешел к Андрею
Венгрину – неформальному «смотрящему» за государственным углепромом в Западной
Украине, чьим человеком называют Пилипюка. Так, еще в марте прошлого года Львовский
облсовет обратился в ГПУ и СБУ с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг производственной деятельности «Львовской угольной компании» и требованием «вернуть деятельность
фабрики в законодательное русло». В обращении местные депутаты прямо заявили о том,
что Червоноградская ЦОФ координируется Андреем Венгриным, который использует ее
мощности для реализации теневых угольных бизнес-проектов. «С его (Венгрина) личного
содействия арбитражным управляющим (распорядителем имущества – «ОЛИГАРХ») обанкротившегося предприятия ПАО «Львовская угольная компания» был назначен Постоленко
В. А., который не принимает никакого участия в производственном процессе, а только появляется на ПАО для проведения финансовых махинаций», – говорится в письме. Упомянутый Владимир Постоленко был назначен судом распорядителем имущества «Львовской
угольной компании» еще в 2015 г., а в августе прошлого года он стал управляющим
санацией с подачи комитета кредиторов. Переход в режим санации лишил контроля над
обогатительной фабрикой группу ее частных акционеров – ООО «Ифорас», «Грузотранспортное управление» и «АСП Трейд Груп», которым в совокупности принадлежит
около 62% акций ПАО «Львовская угольная компания». «ОЛИГАРХ» уже писал, что эти
структуры принято включать в орбиту Натальи Королевской – нардепа от Оппозиционного
блока и бывшего министра социальной политики времен Януковича, считавшаяся в свое
время «угольной королевой» Луганской области. Луганчане пытались получить контроль и
над процессом банкротства «Львовской угольной компании», стартовавшим летом 2015 г
по инициативе Альфа-банка за долги на сумму более 11 млн. грн. По данным «ОЛИГАРХА»,
основная ставка делалась на ООО «Новиком», которое предъявило к ПАО претензии сразу
на 144 млн. грн. Эта структура оформлена на луганчанина Дмитрия Рындина, который, как
выяснил «ОЛИГАРХ», ранее работал ведущим юрисконсультом ПАО «Луганскхолод».
Наталья Королевская до ухода в политику была главой наблюдательного совета и фактическим владельцем «Луганскхолода», выпускавшего «именное» «Королевское мороженое».
За несколько лет споров «Новикому» так и не удалось узаконить свои требования к
должнику, что позволило бы ему получить контроль над комитетом кредиторов. А на днях
компания проиграла стратегический спор в Западном апелляционном хозяйственном суде,
который узаконил санацию «Львовской угольной компании». За неделю до этого тот же суд
отклонил апелляцию ООО «Ифорас» на ранее принятое решение хозсуда Львовской области
об открытии производства в деле о банкротстве компании. Так что теперь у Владимира
Постоленко фактически развязаны руки на пути к решающей стадии – утверждению плана
санации, который, очевидно, будет предусматривать вывод активов из предприятия. ….
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов
По материалам oligarh.media
Морський порт Чорноморськ прийняв перший в цьому році
балкер з імпортним вугіллям
29.03.2019

Судно «Hong Jing» з партією коксівного вугілля із США ошвартувалося
біля глибоководного причалу № 1 порту Чорноморськ. Дедвейт балкера –
82354 тонни, довжина – 225 м. На борту судна – 75 тис. тонн вугілля.
Вантажообробка судна здійснюється трьома технологічними лініями, з одночасним
вивезенням вантажу на тилові площі. Планується, що розвантаження балкеру буде
закінчено 03 квітня 2019 року. Чорноморський порт має успішний досвід роботи з
вантажами імпортного вугілля. Раніше тут вже здійснювали вивантаження великих суденпанамаксів дедвейтом 92 500 тонн і більше. У минулому році порт опрацював майже 300
тис. тонн імпортного вугілля. Зараз за замовленням АМПУ в порту Чорноморськ триває
реалізація масштабного проекту з капітального днопоглиблення. За його підсумками порт
зможе вільно приймати судна типу Panamax та post-Panamax, що значно збільшить
можливості по перевалці у Чорноморську вугілля, зерна та інших вантажів. В рамках
проекту у минулому році було закінчено першу за останні 20 років реконструкцію
підхідного каналу. Цьогоріч буде завершено роботи в акваторії 1-го ковша Сухого лиману.
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ
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18.03.2019

Державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська АЕС в
електронній системі закупівель ProZorro оголосило тендер на
демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття".
Очікувана вартість демонтажу старого саркофага над IV енергоблоком встановлена
на рівні 2,547 млрд грн. Тендерні пропозиції можна подавати до 15 квітня. Аукціон
проведуть 21 травня. Згідно з вимогами, роботи потрібно завершити до 20 грудня 2023 р.
Нагадаємо, в листопаді 2016 р. французька компанія Novarka завершила установку нового
захисного саркофага над четвертим енергоблоком ЧАЕС. Будівництво обійшлося €1,5 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Україна створила річний запас
ядерного палива
18.03.2019

В Україні створено річний запас свіжого ядерного палива та
заплановано розгорнути виробництво комплектуючих до паливних касет за
технологією американської компанії Westinghouse.
«У нас створено річний запас свіжого ядерного палива, що з урахуванням
спеціальних положень контракту з Westinghouse гарантує забезпечення паливом атомних
електростанцій України за будь-яких форс-мажорних обставин», - сказав президент НАЕК
"Енергоатом" Юрій Недашковський під час наради з питань розвитку атомної енергетики
на Хмельниччині за участю Президента України. Він повідомив, що планується розгорнути
виробництво на потужностях українського окремого підрозділу «Атоменергомаш»
комплектуючих виробів для паливних касет по технології Westinghouse. «Ми дійсно готові
до розширення виробництва і до налагодження виробництва власне ядерного палива, ми
до цього наполегливо готуємось», - додав президент НАЕК. Як відомо, лише компаніі
Westinghouse та російська «ТВЕЛ» володіють технологією виробництва палива для
реакторів типу ВВЕР, якими обладнані українські атомні електростанції. У березні 2008 р.
Енергоатом уклав із Westinghouse Electric Sweden (Швеція) контракт на забезпечення у
2011-2015 рр. свіжим ядерним паливом від 3 до 6 енергоблоків АЕС України з реакторами
типу ВВЕР-1000. У 2014 році сторони домовилися розширити і продовжити контракт до
2020 року. У січні 2018 року контракт було продовжено до 2025 р. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Пленум Атомпрофспілки визначив завдання щодо подальшого
розвитку атомно-енергетичного комплексу
22.03.2019

У Києві відбувся IV Пленум Центрального комітету Атомпрофспілки
за участю заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості Юлії
Підкоморної, ДАЗВ, підприємств галузі.
Юлія Підкоморна ознайомила з ключовими завданнями, які стоять перед галуззю на
найближчу перспективу. У виступі зазначила, що Міненерговугілля відслідковує ситуацію
на підприємствах атомно-промислового комплексу та прагне врегулювати проблемні
питання в найкоротший період. Зокрема, прийнято рішення Уряду щодо внесення змін до
статуту держконцерну «Ядерне паливо», яким включено до складу учасників концерну
держпідприємство «Бар’єр», а також доповнено напрямки діяльності концерну певними
видами, що відповідають меті діяльності «Бар’єру». Таке рішення буде ефективним і
матиме позитивні наслідки для подальшого розвитку підприємства. Юлія Підкоморна
зазначила, що делегація Міненерговугілля ознайомилася на місці з роботою підприємств
атомно-промислового комплексу під час поїздки до регіону та працює над розробленням
покрокових заходів для підвищення ефективності їх роботи. При цьому наголосила, що
одним із пріоритетів є турбота про людей та фінансове забезпечення підприємств. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mpe.kmu.gov.ua
Керівнику "Енергоатома" вирішили не
давати 22 мільйона премії
28.03.2019

У проекті фінансового плану "НАЕК "Енергоатом" на 2019 рік більше
немає згадки про преміювання Юрія Недашковського у розмірі 21,6 млн грн.
Про це пише видання "Наші гроші".
МЕРТ вказав, що середньомісячні витрати на оплату праці президента зростуть у 3,8
рази в порівнянні з планом на 2018 рік. При тому, що зростання чистого фінансового
результату "Енергоатому" планується досягти винятково за рахунок збільшення тарифів на
електроенергію та теплоенергію на 35,5% і 7% відповідно при зменшенні планового обсягу
відпуску електроенергії на 0,7% і теплоенергії на 22,6%. "Енергоатом" врахував претензії
міністерств і вирішив не збільшувати платню президенту, оскільки згідно з постановою
НКРЕКП від 12 грудня 2018 року №2-ДСК додаткові витрати на оплату праці президента не
передбачені в тарифах на відпуск енергії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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 ГЕС & ГАЕС

На Житомирщине одновременно построят 7
солнечных электростанций
22.03.2019

Фонд госимущества готовит к продаже
Первомайскую ГЭС
23.03.2019

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил конкурс по отбору
оценщика для определения стоимости единого имущественного комплекса
Первомайской гидроэлектростанции (ГЭС) для приватизации.
"Фонд объявил конкурс по отбору оценщика для определения стоимости единого
имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции с целью дальнейшей
приватизации путем продажи на аукционе с условиями. Это объект малой приватизации и,
соответственно, будет продаваться на "ProZorro.Продажи", — написал на своей странице в
Facebook и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров. Глава ФГИ указал, что ГЭС имеет 4
гидротехнических сооружения, 12 зданий, 30 объектов оборудования и занимает 1,1
гектара земли. "Как только Первомайская гидроэлектростанция будет оценена, Фонд сразу
выставит ее на продажу", — отметил Трубаров. Конкурс по отбору оценщика состоится 10
апреля. Первомайская ГЭС расположена в городе Первомайск Николаевской области, в 244
км от устья реки Южный Буг. Входит в состав Первомайского гидроузла. На станции
работают три генератора. Общая мощность ГЭС — составляет 1 тыс. 770 кВт. В сентябре
2016 правительство Украины приняло решение о приватизации Первомайской ГЭС.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
У Запоріжжі на стоках із заводів
запустили міні-ГЕС
26.03.2019

У Запоріжжі на Червоній річці (Суха Московка) товариство
“Гідропауер-1” (Київ) побудувало гідроелектростанцію потужністю 520 кВт.
Про це пише видання shotam.info
“Проект із раніше понесеними екологічними наслідками не тільки не створить нових
негативних наслідків для довкілля, а й може за рахунок використання потужностей
існуючого водосховища налагодити екологічну ситуацію шляхом виробництва екологічно
чистої енергії”, – йдеться у повідомленні. Першу електроенергію у загальну мережу станція
почала відпускати наприкінці лютого. «Передбачається, що міні-ГЕС буде генерувати 2,1
млн кВт-год електроенергії щорічно, яка буде йти в загальну мережу за «зеленим»
тарифом, – розповідає директор ТОВ “Гідропауер-1” Антон Синюков. – Повністю
автоматизований комплекс обладнання – турбіна, генератор, система управління
виробництва Німеччини – передбачає роботу станції в автоматичному режимі, що дозволяє
використовувати енергію потоку води з максимальним ККД”. Капустянську міні-ГЕС ввели
в експлуатацію наприкінці 2018 року. Кредит на реалізацію проекту надав АТ “Укргазбанк”
у розмірі 700 тис. євро. Міні-ГЕС у Запоріжжі стала другим проектом, реалізованим
компанією “Гідропауер” спільно з Укргазбанком. Перший кредит у розмірі 1,5 млн євро був
наданий на рефінансування кредиту ЄБРР, який використовувався на будівництво міні-ГЕС
в Івано-Франківській області загальною потужністю 1 МВт. Станція була введена в
експлуатацію в 2017 році і наразі виробляє 3,4 млн кВт-год електроенергії у рік. Реалізація
проекту дозволяє зменшити викиди СО2 на 2203 тонн у рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
ЧАО "Укргидроэнерго" подписало меморандум о строительстве
Каневской ГАЭС с турецкой компанией
26.03.2019

ЧАО "Укргидроэнерго" подписало меморандум с турецкой компанией
Ozaltin Holding о сотрудничестве при строительстве Каневской ГАЭС.
Документ подписан в ходе рабочего визита турецкой компании в Украину.
Целью визита стало обсуждение вопросов сотрудничества во время реализации
перспективных проектов крупнейшей гидрогенерирующей компании страны. "Во время
мероприятия турецкая сторона высказала свои предложения относительно возможности
строительства гидроэнергетических объектов в Украине, в частности Каховской ГЭС-2.
Завершением встречи стало подписание меморандума между "Укргидроэнерго" и Ozaltin
Holding относительно сотрудничества в строительстве еще одного гидроэнергетического
объекта – Каневской ГАЭС", – сказано в сообщении. Как сообщалось, ранее "Укргидроэнерго" планировало приступить к строительству Каховской гидроэлектростанции №2 в
конце 2019 года. Каховская ГЭС-2 должна стать седьмым и последним этапом низшей части
каскада гидроэлектростанций на реке Днепр. 10 марта 2017 года правительство одобрило
технико-экономическое обоснование строительства Каховской ГЭС-2 стоимостью 13,47
млрд грн. Каневская ГАЭС расположена в селе Бучак вблизи города Канева Черкасской
области. Строительство Каневской ГАЭС мощностью 3600 МВт началось в 1986 году, в 1991
году было остановлено. Обновленный проект предусматривает строительство
гидроаккумулирующей электростанции с уменьшением мощности до 1000 МВт. Ozaltin
Holding – турецкая строительная группа, которая специализируется на возведении плотин
и гидроэлектростанций, строительстве дорог, жилья, коммерческих и производственных
помещений. Оzaltin Holding также проводит исследования и внедряет разработки в области
возобновляемых источников энергии.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 СЕС & ВЕС

В Хмельницкой области начала работу крупнейшая солнечная
электростанция - «КаменецПодольская»
19.03.2019

В Каменец-Подольском р-не Хмельницкой обл. в с. Пановцы введена в
эксплуатацию и начала отпускать электроэнергию в сеть вторая по
мощности в стране солнечная электростанция - «Каменец-Подольская».
Станция введена в эксплуатацию компанией «Подольскэнерго». Пиковая мощность
станции составляет 63.8 МВт. Планируется, что ежегодная выработка электроэнергии
составит – 68.2 ГВт/год, что позволит обеспечить электроэнергией каждое третье из 13 000
домохозяйств в г. Каменец-Подольский. Выработка экологически чистой электроэнергии
станцией «Каменец-Подольская» позволит обеспечить сокращение выбросов углекислого
газа на 67 тыс. т. ежегодно. Инвесторами проекта на паритетной основе выступили группа
ICU и американский фонд VR Capital Group. Общий объем инвестиций, направленный на
строительство СЭС «Каменец-Подольская», составил около 55 млн. долларов США. «Эти
инвестиции – наглядное свидетельство нашей поддержки структурных реформ в Украине.
Иностранные инвесторы обратили внимание на существенный прогресс, который сделала
страна после Революции Достоинства, несмотря на огромные трудности, с которыми
Украине пришлось столкнуться с того времени. Инвестировав в Украину более одного
миллиарда долларов, мы являемся одним из крупнейших иностранных инвесторов страны
и готовы продолжить поддержку украинской экономики. Мы также гордимся, вместе с
нашими партнерами из ICU, своим вкладом в развитие зеленой энергетики в Украине», прокомментировал Ричард Дейтц, президент VR Сapital Group.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
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Как сообщает Житомирская ОГА, в разных районах Житомирщины
инвесторы построят 7 солнечных электростанций. Строительством СЭС
занимаются несколько компаний из западноевропейских стран.
Отмечается, что после подписания с председателем ОГА Игорем Гундичем
меморандумов о сотрудничестве инвесторы начали реализацию проектов по созданию
альтернативных источников энергии. Новые промышленные солнечные электростанции
появятся в Лугинском, Коростенском, Хорошевском, Любарском, Брусиловском, Малинском
и Чудновском районах. Реализацией проектов занимаются компании из Украины,
Ирландии, Бельгии, Франции, Литвы и США. В начале этого года в Бердичевском районе
уже запустили первую промышленную солнечную электростанцию «Ганская СЭС», в
которую инвестировала компания Better Energy Energo A/S из Дании. Предлагаются к
продаже готовые участки с полным пакетом документации под строительство солнечных
электростанций (СЭС) в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Інвестроекти ДТЕК ВДЕ увійшли в ТОП-20
найважливіших для України
25.03.2019

Інвестиційні проекти енергетичної компанії ДТЕК ВДЕ увійшли в
рейтинг найбільш важливих для України в 2019 році. Про це повідомляє
прес-служба енергетичної компанії ДТЕК
Відповідний рейтинг склав журнал «Власть Денег», який назвав головним критерієм
відбору наявність у компаній вже здійснених масштабних капіталовкладень, значних
інвестиційних планів на 2019 р. та важливість цих проектів для підвищення економічного і
технологічного потенціалу України. Як відзначають у виданні, в поточному році компанія
ДТЕК ВДЕ будує дві черги Приморської вітростанції (потужність 200 МВт), Орловську
вітростанція (100 МВт), а також Покровську сонячну електростанцію (240 МВт). Інвестиції
компанії в проекти відновлюваної енергетики в 2019 р прогнозуються на рівні €500 млн.
При цьому повідомляється, що в 2018 р. інвестиції компанії в будівництво нових сонячних і
вітрових електростанцій перевищили €380 млн. «Це більше половини всіх інвестицій в ВДЕ
України в минулому плазуна (€730 млн). Амбіції компанії - мати в портфелі реалізованих
проектів 1 ГВт сонячних і вітрових електростанцій до 2020 р. На реалізацію цієї мети ДТЕК
ВДЕ планує направити 1 млрд євро позикових і власних коштів», - зазначають у виданні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДТЕК
VR Capital изучает возможности инвестирования
в ветроэнергетику Украины
25.03.2019

Компания по управлению активами VR Capital Group (США) изучает
возможности инвестирования в ветроэнергетику Украины, рассматривая в
настоящее время несколько проектов.
"Мы начали изучать "зеленый" сектор в Украине с проектов в ветроэнергетике. По
определенным причинам мы переключились на солнечные электростанции, эти объекты
выглядели более реализуемыми на тот момент. Однако работать над "ветром" мы
продолжаем, для нас это также интересно и привлекательно, надеемся, что в скором
будущем сможем построить в Украине и ветроэлектростанции (ВЭС)", - сообщил в
интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент VR Capital Group Ричард Дейтц. Он
напомнил, что в марте была запущена Каменец-Подольская солнечная электростанция
(СЭС) на 64 МВт (управляющая компания "Подольскэнерго"), соинвесторами которой на
паритетной основе стали VR Capital Group и украинская группа ICU . На этих же условиях
построена еще одна СЭС на 35 МВт в Херсонской области (управляющая компания - "Солар
Капитал"), которая в ближайшее время начнет работать. По информации Р.Дейтца, к концу
лета в Николаевской области заработает третий совместный с ICU, проект – СЭС, состоящая
из 11 объектов суммарной пиковой мощностью около 127 МВт. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Консорциум Rodina – Enerparc AG в 2018г построил
около 200 МВт мощностей
25.03.2019

Консорциум Rodina – Enerparc AG в 2018 г. построил около 200 МВт СЭС в
Украине и за рубежом, сообщил в интервью порталу "Энергореформа" CEO
Rodina - Enerparc AG Евгений Варягин.
По его словам, в частности, в Казахстане введено 100 МВт за 120 дней. В Украине
консорциум построил немногим меньше 100 МВт в Хмельницкой, Херсонской, ИваноФранковской, Кировоградской и Киевской обл. "В основном это станции малой и средней
мощности (5-10 МВт), к примеру, в мае 2018 г. мы ввели СЭС "Деражня-2" на 4 МВт и
"Дунаевцы-3" на 4,7 МВт. Выполняем также и более крупные объекты – к примеру, 35 МВт в
Херсонской и других областях", - сообщил руководитель Rodina – Enerparc AG, отметив, что
срок окупаемости объектов составляет до 6 лет. Инвесторами построенных станций в
основном являлись иностранные компании (такие как TIU Canada, Conte, Goldbeck, Enerparc
AG и др.). Е.Варягин также сообщил о сохранении планов компании по увеличению
мощности собственной СЭС на 1 МВт, построенной в 2018 г. на неработающей Чернобыльской АЭС. "Чернобыль для нас - это стратегический проект социальной корпоративной
ответственности консорциума Rodina – Enerparc AG, мы последовательно идем к тому,
чтобы построить там 100 МВт", - сказал он, отметив, что главное условия для реализации
этих планов – реалистичность и прозрачность проекта. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Kness планує збудувати в Україні 500 МВт
потужностей СЕС
29.03.2019

Kness Group, один із найбільших генпідрядників на українському
ринку альтернативної енергетики, планує збудувати в 2019 р. для різних
інвесторів близько 500 МВт потужностей сонячних електростанцій.
Про це повідомив співзасновник Kness Group Євген Дідіченко 28 березня в ході
дискусії з теми: "Відновлювана енергетика в деталях", повідомляє Інтерфакс-Україна.
Таким чином Kness збільшить обсяг здійснених компанією проектів до 1 ГВт. Наразі група
управляє власними СЕС загальною потужністю близько 500 МВт. Говорячи про прийняття
закону про "зелені" аукціони, Дідіченко зазначив, що інвестори будуть зацікавлені брати
участь у торгах і отримати гарантовану державну підтримку на 20 років. За його словами,
вартість будівництва СЕС у світі знижується більш високими, ніж очікувалося, темпами.
Тому поточний тариф на відпуск е/е СЕС, за його словами, трохи завищений. Разом із тим у
Kness Group стурбовані невизначеністю механізму розподілу квот потужностей
відновлюваних джерел енергії. На думку Дідіченка, квоти повинні встановлюватися
пропорційно заявками від різних видів генерації. Аукціони повинні проходити для двох
основних видів "зеленої" генерації - сонця і вітру - окремо. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

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

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

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ (ТЕПЛОМЕРЕЖІ)

Центрэнерго попытаются еще раз
приватизировать в апреле
28.03.2019

Суд вновь отказал в снятии ареста с
Новояворовской ТЭЦ
21.03.2019

Суд оставил арестованной Новояворовскую теплоэлектроцентраль,
владельцами которой являются братья-народные депутата Ярослав и
Богдан Дубневичи. Об этом пишет slovoidilo.ua
Решение приняла судья Соломенского районного суда Киева Виктория Жовноватюк
по результатам рассмотрения ходатайства адвоката фирмы «Научно-производственного
предприятия «Энергия-Новояворовск». Адвокат Святослав Кравец в интересах компании
«Научно-производственного предприятия «Энергия-Новояворовск» бенефициарами
компании являются братья Дубневичи, а сама фирма владеет ТЭЦ) подал ходатайство о
снятии ареста с ТЭЦ. Однако судья Жовноватюк оставила его без удовлетворения. Ранее
адвокаты отозвали два ходатайства о снятии ареста с Новояворовской ТЭЦ. Напомним, суд
продлил обязанности финдиректору «Энергии», которого подозревают в «газовом деле
Дубневичей». Также подозреваемые в этом деле хотели обжаловать ограничение сроков
для ознакомления с расследованием НАБУ, но суд отказал. Позже, они подавали касацию, но
Верховный суд также оставил их жалобу без удовлетворения.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
Дарницкая ТЭЦ заказала реконструкцию системы
очистки выбросов за 120 миллионов
25.03.2019

ООО "Евро-Реконструкция" (Дарницкая ТЭЦ) 20 марта по результатам
тендера заказало ООО "Запорожский тепло-энерго проект" вторую очередь
реконструкции системы газоочистных установок за 117,52 млн грн.
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в
системе "Прозорро". В 2017 г. фирма выиграла тендер на первую очередь реконструкции, а
именно строительство установки очистки от пыли дымовых газов котлоагрегата ст. №7
стоимостью 96,89 млн грн. Согласно нынешнему соглашению, в этом году построят
установку очистки от пыли дымовых газов следующего котлоагрегата ст. №7 (уголь марки
АШ, смеси АШ+П и вспомогательные газ и мазут). Как и у первой очереди, после установки
электрофильтра с пневматической (сухой) системой золоудаления уровень выбросов в
атмосферу должен составить не более 30 мг на кубометр. Гарантийный срок на объект
составляет десять лет после принятия, срок гарантийной эксплуатации оборудования – не
менее двух лет. На заработную плату пойдет 4,4 млн грн или 4% общей стоимости подряда.
На прибыль отведен еще 1% – 735 тыс. грн. Цена сделки на 1% ниже ожидаемой стоимости
закупки в 118,26 млн грн. Единственным конкурентом победителя торгов было ООО
"Инвентум Украина" Глеба Миненко, Жанны Талац и Виталия Олефира, которое на
позапрошлогоднем тендере отклонили мз-за недостатков в документах. "Запорожский
тепло-энерго проект" записан на директора Евгению Леонтьеву (Бугрову) и Геннадия
Белоуса, чья доля ранее принадлежала Владиславу Скляренко. В 2011 году фирмой
руководил Олег Саенток – контактное лицо приостановленного ПАО "Опытноэкспериментальный механический завод" (ДЭМЗ), чьим акционером был Андрей Тесленко.
Победитель имеет общий номер телефона 0612244207 с ликвидированным ООО
"Запорожская литейно-механическая компания" Олега Саентока и Сергея Ротарева и ООО
"ДЭМЗ-инжиниринг" Олега Саентока, конечным бенефициаром которого значится тот же
Андрей Тесленко. Победитель и "ДЭМЗ-инжиниринг" выигрывали тендеры по
строительству установки десульфуризации дымовых газов полусухим методом
энергоблока №2 Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Напомним, "Евро-Реконструкция"
через кипрский офшор "Азоранде Инвестментс Лимитед" принадлежит экс-нардепу от
НУНС Анатолий Шкрибляку.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Донбассэнерго начал исследование своих отходов
для последующей переработки
27.03.2019

В Украине увеличивается число энергокомпаний, которые пытаются
решить глобальные проблемы растущих золоотвалов и плохих дорог. К
таким работам приступила компания "Донбассэнерго".
В середине марта этого года на Славянской ТЭС, которая входит в состав
"Донбассэнерго", представители Schauenburg провели отбор проб золошлаковых отходов
для анализа их химического состава с последующим определением возможных методов
переработки. Следующим шаг – проработка технического задания и просчет
экономической модели по методам переработки, которые будут определены как
оптимальные. В процессе работы ТЭС Украины образуется порядка 6 млн тонн
золошлаковых отходов (ЗШО) в год, однако их использование в хозяйственных целях пока
ограничено. Кроме того, золоотвалы оказывают серьезное влияние на окружающую среду:
они пылят, подвижные формы элементов активно вымываются осадками, за счет чего ЗШО
становятся источником загрязнения воздуха, воды и почвы. В Европе золошлаковым
отходам уж давно нашли применение. В странах ЕС существует целая перерабатывающая
отрасль, интересы которой представляет ECOBA - Европейская ассоциация по утилизации
продуктов горения угля. Из золошлаков извлекают ценные компоненты. Например, с
помощью магнитной сепарации можно извлечь из золошлаковых отходов тысячи тонн
железного концентрата для металлургической промышленности. Кроме того, зола
используется в строительной индустрии и производстве удобрений, может применяться
при производстве бетонов, строительных растворов, керамики, теплогидроизоляционных
материалов, а также в дорожном строительстве – вместо песка и цемента. Об этих и других
современных методах переработки ЗШО говорили в рамках Международной
специализированной выставки "Энергетика в промышленности", которая проходила в
Киеве в ноябре прошлого года. Спикерами по этой теме выступали, в том числе, и
представители компании Schauenburg в Украине, которые делились опытом обращения с
золошлаковыми отходами в Германии. Международные эксперты уверенны, что эти
технологии могут быть применены и в Украине. К слову, уже несколько лет компания ДТЭК
совместно с научно-исследовательскими институтами Украины разрабатывает программу
использования золошлаков в дорожном строительстве. За это время изучен опыт Польши,
разработаны методические рекомендации по использованию этих материалов,
подготовлена проектно-сметная документация на строительство экспериментальной
дороги протяженностью 1 км с использованием золошлаковых материалов. А между тем,
министр инфраструктуры Владимир Омелян совсем недавно заявил, что в Украине
изучается европейский опыт строительства дорог с применением золошлаков. "Мы сейчас
отрабатываем с профильными институтами Укравтодора соответствующее предложение.
Мы знаем, что такие технологии используются в ряде европейских стран. Нам важно
соблюдение простых экологических норм, потому что мы понимаем, что эти шлаки
содержат экологически опасные отходы, чтобы они не вредили здоровью людей", - заявил
Омелян. Но последнее слово будет за Укравтодором.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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ФГИ вместе с инвестиционным советником Ernst&Young продолжает
работу по подготовке Центрэнерго к продаже. Об этом в Facebook сообщил
председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров.
Планы по приватизации этого актива неизменны, и в апреле Центрэнерго будет
повторно выставлен на конкурс. Трубаров добавил, что 28 марта правительственный
комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развитию
топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной
деятельности одобрил проект распоряжения КМУ об утверждении планов размещения
акций предприятий топливно-энергетического комплекса. Речь идет о продлении срока
размещения акций публичного акционерного общества Центрэнерго до 30 сентября этого
года. "Ожидаю, что на ближайшем заседании правительства данный вопрос будет
проголосован", - отметил Трубаров. Как сообщалось, 13 декабря 2018 не состоялся конкурс
по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании Центрэнерго
за того, что к аукциону не были допущены все участники. Стартовую цену продажи 78,2%
акций Центрэнерго оценили в 5,98 млрд грн. Отметим, Кабинет министров обнародовал
постановление №224 от 20 февраля об утверждении новой редакции методики оценки
имущества, согласно которому заключение о стоимости объекта приватизации
действительно на протяжении 18 месяцев после даты оценки, тогда как ранее предельный
срок составлял 12 месяцев. «Срок действия заключения о стоимости государственного
(коммунального) объекта приватизации, составленного для целей приватизации и
утвержденного до вступления в силу настоящей методики, подлежит продлению с учетом
сроков, определенных настоящей методикой, путем издания соответствующего приказа», –
говорится в документе. Информированный источник в Фонде госимущества пояснил, что
этот документ дает ФГИ возможность продлить срок действия оценки пакета акций
«Центрэнерго» и провести повторный конкурс по его продаже в более поздние сроки. 29
октября 2018 года ФГИ объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО
«Центрэнерго» по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа была назначена на
11:00 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух
участников, один из которых – иностранный. Однако и. о. главы ФГИ Виталий Трубаров 11
декабря сообщил, что конкурс не состоится, так как оба претендента не допущены к
участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям
законодательства. Затем в начале 2019 года Кабмин принял решение о продолжении
приватизации «Центрэнерго». Как уточнил министр Кабинета министров Александр
Саенко, окончательное решение о проведении повторного конкурса по продаже
«Центрэнерго» и его сроках принимает ФГИ. Центрэнерго - крупнейшая
энергогенерирующая госкомпания. 78,3% акций принадлежит Фонду госимущества.
Эксплуатирует Углегорске, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной мощностью 7660 МВт
(около 14% от всеукраинского показателя). Приватизация Центрэнерго является одним из
ключевых условий переговоров с МВФ, но процесс затягивается с 2015-го. По итогам
прошлого года компания в 5 раз увеличила чистую прибыль - до 1,9 млрд грн. Активы на
конец 2017 года превысили 10 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
КП «Київтеплоенерго» запроваджує новий
програмний комплекс SCADA
29.03.2019

Новий програмно-апаратний комплекс SCADA забезпечить високий
контроль роботи обладнання всього теплового комплексу Києва. Про це
повідомляє прес-служба КМДА.
Окрім того, значно підвищить якість теплопостачання киянам, у рази скоротить час
пошуку та ліквідації пошкоджень, знизить рівень тепловтрат та витрати на ремонт
обладнання. SCADA – один із проектів, які планується реалізовувати за фінансової
підтримки ЄБРР. Наразі спеціалісти КП «Київтеплоенерго» завершують підготовку
технічного завдання для впровадження SCADA на підприємстві. Запустити комплекс у
роботу планують до кінця 2020 р. SCADA забезпечить диспетчерам КП «Київтеплоенерго»
єдиний онлайн-канал обміну оперативною інформацією між усіма виробничими
підрозділами підприємства: тепловими мережами, ТЕЦ, заводом «Енергія», підрозділом по
роботі зі споживачами - «Енергозбут». «SCADA дозволить працівникам КП «Київтеплоенерго» у режимі реального часу стежити за технічними параметрами роботи обладнання
на всіх виробничих об’єктах, навіть на найвіддаленіших: ТЕЦ, котельні, станції теплопостачання, насосні станції чи теплові камери. На екрани моніторів диспетчерів виводитимуться
усі параметри теплоносія: тиск, температура, витрата, а також стан запірної арматури,
спрацювання аварійно-попереджувальної та охоронної сигналізації віддалених об’єктів
теплових мереж. Програмний комплекс дозволить збирати, обробляти, аналізувати і
зберігати інформацію з усіх об’єктів разом. Тож ми зможемо централізовано контролювати
роботу всього теплового комплексу міста» – розповів начальник управління технологічних
систем КП «Київтеплоенерго» Ігор Стовбун. Важливо, що SCADA може забезпечити обмін
інформацією з іншими автоматизованими системами диспетчерського управління. Так, у
майбутньому енергетики планують, що SCADA взаємодіятиме з ГІС (геоінформаційною
системою), яку підприємство планує встановити в майбутньому. Але якщо ГІС буде
показувати де відбулося аварійне пошкодження на карті міста, то SCADA допомагатиме
зрозуміти, у чому проблема. Сьогодні ж на підприємстві діють лише окремі розрізнені
локальні системи, які охоплюють диспетчеризацію невеликої кількості об’єктів теплових
мереж та джерел, решта об’єктів обслуговується вручну, за допомогою оперативного
персоналу. Тож для створення єдиного циклу диспетчеризації, програмний комплекс
потрібно впровадити ще на понад 1000 об’єктах. Зокрема це: ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, завод
«Енергія», 15 великих і 167 малих котелень, 21 насосна станція, теплові павільйони, теплові
пункти, вузли обліку енергоресурсів. Відзначимо, з початку опалювального сезону
комунальне підприємство «Київтеплоенерго» виявило та ліквідувало майже 6,5 тисяч
пошкоджень теплових мереж.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
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НАК "Нафтогаз Украины" ищет аудитора для
подготовки к выпуску евроблигаций

Єврокомісія схвалила синхронізацію української енергосистеми з європейською - Порошенко
21.03.2019

22.03.2019

Європейська Комісія схвалила синхронізацію українського енергетикного ринку з європейським, заявив президент України Петро Порошенко
журналістам у Брюсселі в середу ввечері.
"Хочу подякувати Єврокомісії за затверджений учора (19 березня - ІФ) додаток №27
до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, що дозволяє синхронізувати енергетичні ринки ... Це
інтеграція України в секторальний енергетичний сектор ЄС, який розпочинається з різних
проектів - від недопущення "Північного потоку-2" і до будівництва енергомоста", - сказав
він. Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України наприкінці 2018 року схвалив план
заходів щодо синхронізації об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України з Європейською
мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E), що передбачає заходи із
забезпечення готовності ТЕС до роботи в ENTSO-E, організацію каналів зв'язку для
технологічного управління ОЕС України, будівництво повітряних ліній і підстанцій,
сертифікацію оператора системи передачі (НЕК "Укренерго"), перехід на ізольовану роботу
з енергосистемами країн, що не входять до ENTSO-E (РФ, Білорусь), залучення міжнародної
технічної допомоги. ENTSO-E створено в 2009 р. Вона об'єднала шість галузевих асоціацій,
що існували на той час: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA, до яких входить 41
системний оператор із 34 країн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

НАК "Нафтогаз Украины" в рамках подготовки к выпуску
еврооблигаций объявил открытые торги на закупку аудиторских услуг. Об
этом сообщила компанія, передает interfax.com.ua
"Основными задачами … является подготовка и выпуск писем-заверений для целей
выпуска еврооблигаций, а также пересмотр и подготовка отчета относительно другой
информации Проспекта эмиссии для выпуска еврооблигаций на основе консолидированной финансовой отчетности", – отмечается в пресс-релизе. Подготовка соответствующих
документов - стандартное условие для выпуска и размещения еврооблигаций. Ожидаемая
стоимость закупки - 6,9 млн грн, срок подачи заявок – 22 апреля. Срок предоставления
услуг - до 31 мая 2019 года, тогда как сам аукцион в системе "Прозорро" назначен на 29 мая.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

ЕБРР может выделить "Укрэнерго" 149 млн евро
на модернизацию подстанций

Украина на конец 2017 г. имела 1,1 трлн кубометров запасов газа, что
делает ее второй после Норвегии в Европе по объемам залежей голубого
топлива. Об этом говорится в отчете BP Statistical Review of World Energy.
В первую тройку рейтинга вошли: Норвегия, которая по оценкам аналитиков имеет
1,7 трлн кубометров газа, Украина (1,1 трлн) и Нидерланды (0,7 трлн). Самые большие
запасы газа в мире имеют Россия (35 трлн кубов), Иран (33,2 трлн), Катар (24,9 трлн) и
Туркменистан (19,5 трлн). По оценкам НАК «Нафтогаз Украины» и Министерства
энергетики и угольной промышленности объемы голубого топлива в Украине составляют
0,6 трлн кубометров, сообщает cost.ua. При этом "Нафтогаз" включает в расчеты только
данные по своим компаниям без учета частных добытчиков. Разница в цифрах объясняется
разными методиками оценки. Кроме того, объемы разведочного бурения растут, и
методология оценки запасов месторождений меняется. Поэтому переоценка запасов газа постоянный процесс для всех стран, отмечает издание. Ранее исполнительный директор
"Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что запасов газа в Украине хватит еще на 15 лет. Как
сообщал УНИАН, по данным «Укртрансгаза», украинские государственные и частные
добывающие компании в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличили добычу газа на
0,4% – до 20,9 млрд куб. м. При этом, крупнейшая газодобывающая компания
«Укргазвыдобування» в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6% - до 15,5 млрд куб. м.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам economics.unian.net

26.03.2019

Европейский банк реконструкции и развития может предоставить
НЭК "Укрэнерго" 149 млн евро на проект по модернизации сетей передачи.
Об этом говорится в сообщении банка.
Проект прошел финальное рассмотрение и ожидает решения совета директоров.
Проектом предусматривается модернизация 12 подстанций с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами, а также закупка 26 новых
трансформаторов. Общая стоимость данного комплекса мероприятий составляет 198,2 млн
евро, из которых 49,2 млн евро – собственные средства "Укрэнерго". Проект позволит
компании модернизировать ключевые объекты передачи э/э, что является условием для
синхронизации украинской энергосистемы с Европейской сетью системных операторов
передачи электроэнергии (ENTSO-E). Кроме того, модернизация подстанций и установка
новых трансформаторов позволит существенно экономиить э/э и сократить выбросы
диоксида углерода. Ранее "Укрэнерго" сообщил о возможности реализации проекта по
модернизации подстанций с привлечением средств ЕБРР. В компании заверили, что
комплекс мероприятий, предусмотренный программой, поспособствует повышению
эффективности и надежности передачи электроэнергии, управлению оборудованием
подстанций с региональных центров, внедрению smart grid. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Украина входит в тройку лидеров по объемам
залежей газа в Европе
14.03.2019

Госгеонедра выставила 9 участков для
продажи на аукционе
18.03.2019

Постачальнику "останньої надії" споживачі уже
заборгували 1,8 мільярда
28.03.2019

Споживачі ДП "Укрінтеренерго", постачальника "останньої надії"
(ПОН), нарощують заборгованість перед ним на 600 млн грн щомісяця. Про
це написала у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко.
"На сьогодні, за 3 місяці діяльності ПОН, загальна заборгованість споживачів перед
ПОН становить близько 1,8 млрд грн, тобто накопичується із швидкістю 600 млн грн в
місяць. І це відбувається не зважаючи на те, що Регулятор здійснив усі необхідні заходи, для
забезпечення підтримки ПОН", - написала голова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Оксана Кривенко. Вона
нагадала, що на сьогодні постачальник "останньої надії" має найвищий тариф порівняно з
іншими постачальниками. "Встановлений тариф на постачання електроенергії майже у 6
разів вищий ніж для постачальника універсальної послуги (для населення та малих
непобутових споживачів). Відтак кінцева вартість електричної енергії для споживачів ПОН,
в середньому на 18% вища по 1-му класу, та на 14% по 2-му класу напруги", - розповіла
голова НКРЕКП. Крім того, регулятор забезпечив для постачальника "останньої надії"
найвигідніші умови закупівлі електроенергії у ДП Енергоринок, передбачив найлегший
формат укладання договорів із споживачами (приєднання до комерційної пропозиції),
провів роботу із операторами систем розподілу щодо максимального забезпечення
підтримки ПОН та оперативного реагування на проблемні питання. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Під зниження прибутку платня директору "Укренерго"
виросте втричі – до 1,5 млн
28.03.2019

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план ДП "НЕК "Укренерго" на
поточний рік, який передбачає зменшення чистого прибутку у порівняні з
фінпланом-2018 на 29% – до 1,90 мільярда гривень.
Уряд прийняв цей документ на засіданні 27 березня, повідомляють "Наші гроші".
Скоригований фінплан "Укренерго" передбачав чистий дохід у розмірі 2,30 млрд грн. Але з
розданого уряду документу відомо, що реальний прогнозований показник прибутковості
підприємства минулого року виявився гіршим на 21%. І навіть із урахування такого
погіршення результатів у поточному році заплановано отримати прибуток менший ще на
6%. Попри погіршення показника прибутку, відрахування до бюджетів заплановано
збільшити в загальному на 145 млн грн у порівнянні зі сплаченим грошима на користь
держави в минулому році. Це відбудеться за рахунок зростання платежів до бюджетів усіх
рівнів. У документах до фінплану "Укренерго" пояснило, що зменшило дохід у минулому
році через зниження НКРЕКП держпідприємству тарифу майже на 30%. Але цього року
підприємство розраховує збільшити дохід, 96% якого буде сформовано за рахунок послуг з
передачі е/е магістральними та міждержавними електричними мережами. У минулі роки
цей показник був меншим. Тариф на поточний рік затверджено на рівні 5,926 коп./кВт-год.,
що на 0,957 коп./кВт-год. більше, ніж було затверджено у попередньому році. Але це все
одно значно менше тарифу 2017 роек (7,047 коп./кВт-год.). Загальна сума витрат
наступного року збільшується на 36% і становить 5,77 млрд грн. В тому числі запланований
ріст на 20% собівартості реалізованої продукції. На підприємстві це пояснюють старінням
обладнанням, збільшенням витрат на паливо через часті виїзди ремонтників і
подорожчанням запчастин. Також на собівартість, стверджують в "Укренерго", вплинув
запланований у порівняні з попереднім фінпланом ріст зарплат майже на 28%. Із наданої в
фінплані таблиці помітно, що зарплатня працівників зросте у порівняні з реальною майже
на 3 тис грн, а у управлінців – на 5 тис грн в місяць. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
 РИНОК. КОМПАНІЇ

Девять нефтегазовых участков в Харьковской, Днепропетровской и
Ивано-Франковской областях выставлены на аукцион. Об этом сообщает
врио главы Госгеонедра Украины Олег Кирилюк.
Начальная стоимость участков достигает 100 млн грн. В частности, выставлены на
продажу четыре участка — Харьковская и Днепропетровская области (Коховский,
Роздоловско-Успеновский 1, Роздоловско-Успеновский 2, Орильско-Брусовский) и пять
участков в Ивано-Франковской области (Гошивский, Болехивско-Смолянский, ВосточноКосмацкий, Юго-Сливкинский, Ясенский). Торги по заявленным участкам состоятся 18
июня. Всего на данный момент Государственная служба геологии и недр подготовила 26
участков с залежами углеводородов. В 2019 году Госгеонедра планирует выставить 70
участков недр, 30 из которых нефтегазовые участки. Напомним, в конце октября Кабинет
Министров поручил Госгеонедра проводить только электронные аукционы. Позднее
Кабмин одобрил решение о проведении Государственной службой геологии и недр своих
аукционов в электронном виде на ProZorro. Электронные аукционы должны обеспечить
формирование справедливой рыночной цены и прозрачность процесса.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Акционеры "Укргазвыдобуток" рассмотрят вопрос выплаты
521 млн грн дивидендов за 2010-2014 гг.
19.03.2019

Акционеры ЧАО "Укргазвыдобуток" рассмотрят вопрос выплаты
520,868 млн грн дивидендов за 2010-2014 гг., сообщила компании в системе
раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно повестке дня к назначенному на 3 апреля внеочередному собранию
акционеров общества, размер дивидендов из расчета на одну простую именную акцию ЧАО
составляет 5 тыс. 170,42 грн. На выплату дивидендов планируется направить 10,794 млн
грн нераспределенной прибыли за 2010 год, 72,524 млн грн – за 2011 год, 172,167 млн грн за 2012 год, 149,284 млн грн – за 2013 год и 116,098 млн грн - за 2014 год. ЧАО
"Укргазвыдобуток", основанное в 1998 году, является одной из крупнейших частных
компаний, специализирующихся на добыче газа. В 2018 году добыло 123,705 млн куб. м
природного газа , что на 13,4% больше, чем годом ранее. Согласно данным в базе НКЦБФР,
99,65% акций "Укргазвыдобутка" принадлежит Smart Energy (ООО "Смарт Энерджи") –
управляющей компанией в составе группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.
"Укргазвыдобуток"
владеет
спецразрешением
на
промышленную
разработку
Островерховского газоконденсатного месторождения (Харьковская обл.) сроком действия
до 2027 года. Как сообщалось, в конце 2018 года стало известно, что АО
"Укргазвыдобування" (УГВ) оспаривает в Хозяйственном суде Киева безотзывное
требование компании Smart Energy о принудительном выкупе акций (через процедуру
queeze-out предусматривающую право лица (лиц, действующих совместно), который стал
собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у
миноритарных акционеров) ЧАО "Укргазвыдобуток", принадлежащих УГВ.
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

Укргазвидобування заявила про рекорд
по бурінню свердловин

 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС) & ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

25.03.2019

У 2018 році компанія Укргазвидобування досягла 314 тис. м проходки,
що дало змогу додатково збільшити річний видобуток на 335 млн
кубометрів блакитного палива, повідомляє прес-служба УГВ.
Останній максимальний показник річного обсягу проходки було зафіксовано на рівні
276 тис. м у 2006 році, заявили в компанії. Станом на 20 березня 2019 року з початку року
пробурено 69 601 м силами власного бурового управління Укрбургаз та силами зовнішніх
бурових підрядників, що на 18 % перевищує аналогічний показник минулого року.
"Зазначених результатів вдалося досягти за рахунок введення в роботу нових верстатів,
зокрема, на сьогодні в бурінні знаходяться 4 нові верстати виробництва китайської
HongHua та німецької Bentec вантажопідйомністю 450 т", - зазначили в компанії. Раніше
Укргазвидобування закупило двадцять нових верстатів, з яких 15 одиниць
вантажопідйомністю 450 т, 2 одиниці вантажопідйомністю 320 т та мобільні верстати
вантажопідйомністю 225 т – 2 одиниці та один – 180 т. У найближчих планах завершення
модернізації 33-х власних верстатів старого фонду, які було придбано понад 25 років тому.
Також УГВ співпрацює із зовнішніми буровими підрядниками хорватською Crosco та
китайською Beiken. У роботі на сьогодні знаходяться 13 верстатів. Як повідомлялося,
Кабінет міністрів України поставив главі НАК Нафтогаз України Андрію Коболєву завдання
збільшити видобуток газу компаніями групи в 2019 році до 18,2 млрд куб. м. Це є однією з
ключових умов переукладання контракту з Коболєвим на наступний рік. Як повідомлялося,
Укргазвидобування закупило у американської DeGolyer and MacNaughton Corp. послуги з
незалежної оцінки резервів вуглеводнів.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
ДТЭК Нефтегаз уплатил 1,9 млрд грн ренты за пользование
недрами в бюджет страны

В Укртрансгазі змінився
керівник
19.03.2019

Тимчасово виконуючим обов'язки президента Укртрансгазу з 19
березня 2019 року призначений член правління Сергій Алексєєнко. Таке
рішення прийняв єдиний акціонер компанії - НАК Нафтогаз України.
Алексєєнко входить до складу правління УТГ з березня 2017 р. Він відповідав за
інвестиційну діяльність, управління фінансами, бухгалтерський облік і аудит. Крім нього,
до складу правління УТГ входять ще три топ-менеджера компанії: Павло Станчак, Тетяна
Федорова і Хюнчан Кан. Андрій Хоменко, який був в.о. глави УТГ з 3 травня 2018 року,
призначений главою Дивізіону технічного забезпечення НАК Нафтогазу. Термін його
повноважень починається 21 березня. Наглядова рада Нафтогазу запропонував включити
його до оновленого складу правління компанії. Алексєєнко народився в 1976 році. Закінчив
Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка за спеціальністю "міжнародні відносини"
і "міжнародна інформація". До призначення членом правління УТГ був радником голови
правління і уповноваженим з перспективних проектів в НАК Нафтогаз України. До цього
займав ряд керівних позицій в компаніях, що займаються інвестиційною та банківською
діяльністю. Алексєєнко за сумісництвом є членом наглядової ради ПриватБанку. У 2017 р.
"Громадське" повідомляло з посиланням на розслідування Paradise Papers, що для
Алексєєнко було створено офшорну компанію на острові Мен для виведення валюти
всупереч валютним обмеженням. Нафтогаз ініціював службову перевірку. Вона не
підтвердила оприлюднену журналістами інформацію.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
На облгазы Фирташа наложили
максимальный штраф

28.03.2019

Общая сумма уплаченной ДТЭК Нефтегаз рентной платы за
пользование недрами за 2018 г. составила 1,9 млрд грн, что на 29% больше
показателей 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба компании СКМ.
Так, ЧАО «Нефтегаздобыча» (добывающий актив ДТЭК Нефтегаз) является
крупнейшим плательщиком ренты среди частных добывающих компаний. ДТЭК Нефтегаз
уплатил 1,9 млрд грн ренты за пользование недрами в бюджет страны. Сумма рентных
отчислений ДТЭК Нефтегаз в местные бюджеты Полтавской области, на территории
которых компания осуществляет добычу углеводородов, составила 98,5 млн грн. Так, в
областной, районные, сельские и бюджеты объединенных территориальных громад
компания перечислила: 39,4 млн грн – в Полтавский областной бюджет; 8,4 млн грн – в
бюджет Мачухивской ОТГ; 5,5 млн грн – в бюджет Савинцовского сельсовета; 11,4 млн грн –
в бюджет Ковалевского сельсовета; 11,0 млн грн – в Миргородский районный бюджет; 22,8
млн грн – в Шишацкий районный бюджет. Местные громады направили эти средства на
проекты по энергоэффективности, повышению качества медицинских услуг и на
обустройство социальной инфраструктуры.
Читать полностью >>>

Читайте также: В Україні є об’єктивна можливість
суттєвого збільшення видобутку газу >>>

По материалам СКМ
Голову правління Укрнафти достроково
звільняють з посади
28.03.2019

Акціонери ПАТ "Укрнафта" обрали новий склад наглядової ради та
ухвалили достроково припинити повноваження голови правління Марка
Роллінса з 30.04.2019. Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України".
"Акціонери обрали новий склад наглядової ради Укрнафти. За квотою
мажоритарного акціонера, НАК "Нафтогаз України", до складу органу увійшов Юрій
Вітренко, Ярослав Теклюк та Поліна Загнітко. Інтереси міноритарних акціонерів
представлятимуть Яна Мануілова та Уріел Цві Лейбер. На позиції незалежних директорів
наглядової ради Укрнафти обрані: Андрій Бойцун, Олена Макеєва, Олег Мозговий, Микола
Почапський, Андрій Процик та Павло Загороднюк", - йдеться у повідомленні. Збори
акціонерів також затвердили умови контрактів членів наглядової ради. Крім того,
акціонери Укрнафти вирішили достроково припинити повноваження чинного голови
правління Марка Роллінса 30 квітня 2019 року. "Метою цього рішення є надати можливість
новопризначеній наглядовій раді скористатись своїми повноваженнями обрати та
призначити голову правління Укрнафти. За рішенням акціонерів, з 1 травня 2019 року Олег
Гез, чинний заступник голови правління та виконавчий віце-президент з питань збуту,
тимчасово виконуватиме обов’язки голови правління Укрнафти до обрання нового
очільника", - роз'яснили у Нафтогазі. Акціонери також затвердили оновлений статут
компанії та положення про наглядову раду, які відповідають вимогам закону "Про
акціонерні товариства". Наглядовій раді, зокрема, передані повноваження призначати та
звільняти голову правління компанії (раніше ці рішення належали до компетенції зборів
акціонерів). Відтепер наглядова рада Укрнафти включатиме 6 незалежних членів та 5
членів, які представляють інтереси акціонерів. Відзначимо, ПАТ "Укрнафта" протягом
січня-лютого 2019 року сплатило 1,3 млрд грн рентної плати до бюджетів усіх рівнів. Про
це інформує прес-служба Укрнафти. "За січень-лютий 2019 ПАТ «Укрнафта» сплатило
фактично 1,3 млрд грн рентної плати до бюджетів усіх рівнів, включаючи 64,5 млн грн, що
надійшли до місцевих скарбниць відповідно до закріпленого в законодавстві механізму
розподілу рентної плати за видобуток нафти, газу та конденсату", - йдеться у повідомленні.
За даними компанії, у січні поточного року до державного та місцевих бюджетів різних
рівнів було сплачено 678,5 млн грн рентної плати за користування надрами за
зобов'язаннями. Із них 31,2 млн грн надійшли до місцевих бюджетів різних рівнів. У лютому
610,8 млн грн надійшли до бюджетів всіх рівнів, 30,5 млн грн із них перераховано
безпосередньо до локальних бюджетів різних рівнів. Найбільші надходження від ренти
"Укрнафта" у 2019 році і надалі отримують громади Сумської, Івано-Франківської та
Полтавської областей. Надходження від рентної плати до місцевих бюджетів залежить від
обсягу видобутку вуглеводнів в тому чи іншому регіоні. Як повідомлялося, за 2018 рік
"Укрнафта" сплатила фактично 7,8 млрд грн рентної плати до бюджетів всіх рівнів, що на
36,7% більше за аналогічний показник 2017 року. Як свідчать дані ДФС, "Укрнафта" з
середини червня до початку 2019 року наростила податковий борг перед держбюджетом
на 1,62 млрд грн - до 14,609 мільярда гривень. Загалом борг системи підприємств ПАТ
"Укрнафта" становив 16,4 млрд грн. Це 16% усього податкового боргу. Компанія називає
погашення цього боргу пріоритетом номер один на 2019 рік. За даними ЗМІ, правління НАК
"Нафтогаз України" ухвалило рішення повернути Укрнафті так звані "спірні" 2 млрд куб. м
природного газу. Нафтогаз одразу викупить цей газ за поточними цінами, що відповідають
імпортному паритету. Ці кошти надійдуть на спеціальний рахунок Укрнафти і частину з них
буде використано, повністю або частково, на погашення податкових зобов'язань компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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НКРЕКУ оштрафовала три оператора газораспределительных сетей
(ГРС) на общую сумму в 2,55 млн грн за доначисление в платежках за газ.
Об этом на странице в Facebook сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.
По ее словам, штрафные санкции коснулись ПАО "Винницагаз", ОАО "Волыньгаз" и
ПАО "Киевоблгаз", которые контролируются бизнесменом Дмитрием Фирташем. Штраф
для каждого оператора ГРС составил 850 тыс. грн, что является максимальной суммой
финансового наказания в данном случае. Национальная комиссия, осуществляющая
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) наложила штраф за
нарушение лицензионных условий и невыполнение решений НКРЕКУ, а также обязал до 5
апреля провести перерасчеты тем потребителям, по которым проводилась проверка. Ранее
сообщалось, что НКРЭКУ получила разрешение на внеплановые проверки 20 операторов
газораспределительных систем по доначислениям в платежках за природный газ.
Напомним, в ноябре 2018 г. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в
сферах энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной
системы проводить доначисление в платежки за природный газ. В декабре Владимир
Гройсман анонсировал создание совместной группы для проверки работы операторов
газораспределительных сетей. "Думаю, что в среду мы поручим правительству или примем
какой-либо другой документ для того, чтобы НКРЕКУ осуществила детальную проверку
всех облгазов страны. То, что я слышу сегодня, выходит за пределы полномочий, от чего
страдает население... Начнем их приводить в чувство", — пригрозил тогда Гройсман.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА

Шебелинский газоперерабатывающий завод
снизил переработку на 2,7%
18.03.2019

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в
январе-феврале 2019 г. снизил переработку нефтяного сырья на 2,7% (на 2,2
тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. – до 78,1 тыс. тонн.
В феврале-2019 переработка ГПЗ составила 38 тыс. тонн, что на 0,8% (на 0,3 тыс.
тонн) меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Завод за два месяца увеличил
производство бензина на 26,3% (на 5,5 тыс. тонн) – до 26,4 тыс. тонн, мазута – на 25,5% (на
1,3 тыс. тонн), до 6,4 тыс. тонн, но снизил дизтоплива – на 29,7% (на 4,9 тыс. тонн), до 11,6
тыс. тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ за два месяца текущего года составила 46,9% против
48,2% в январе-феврале-2018. Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2018 году сократил
переработку газоконденсата на 8% (39,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 454
тыс. тонн. В 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (3,2 тыс. тонн) – до 130,6
тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн, мазута – на 7,9% (2,7
тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Объем внутреннего производства бензина
превысил импорт
19.03.2019

По итогам первых 2 мес. т.г. объем производства бензинов на
Кременчугском НПЗ (Полтавская обл.) и Шебелинском ГПЗ (Харьковская
обл.) превысил объем импорта, сообщили в «Консалтинговой группе А-95».
В январе-феврале эти заводы произвели порядка 138 тыс. т в то время как по
импорту в страну поступило 135,75 тыс. т. Таким образом доля производства бензинов на
легальных НПЗ внутри страны за этот период превысила 50% баланса рынка. Произошло
это не за счет роста объемов внутреннего производства, а в первую очередь за счет
сокращения самого рынка. Объем выпуска бензинов Кременчугским НПЗ и Шебелинским
ГПЗ в январе-феврале 2019 г. практически не изменился, по сравнению с таким же
периодом прошлого года. При этом импорт упал на 11,4% — со 153,3 тыс. т в январефеврале 2018 г. до 135,75 тыс. т в январе-феврале этого года. Существенно изменилась и
структура импорта. Если в январе-феврале прошлого года поставки от белорусских НПЗ
занимали 72% импорта, то за первые два месяца этого года — 56%. Соответственно доля
бензина, произведенного на литовских и польских НПЗ группы Orlen выросла с 27% до 44%
(см. график). В абсолютных значениях импорт бензина из Беларуси в январе-феврале
сократился на 31% (на 34,4 тыс. т) до 76,5 тыс. т, а поставки из Литвы и Польши выросли на
45,5% (на 18,5 тыс. т) до 59,2 тыс. т. Всего баланс рынка бензинов за два месяца 2019 г.
сократился на 6,2% (на 18 тыс. т) и составил 274 тыс. т. Как сообщал enkorr, объем
украинского рынка бензинов в 2018 г. сократился на 4,9% до 1916 тыс. т. Доля бензинов
внутреннего производства выросла с 40% до 43%. …
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua

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

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

МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ГРАНІТНО-ЩЕБЕНЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА. ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Компанією «Юнігран» на території Пинязевицького кар’єру побудовано
лінію по виробництву нового виду щебеневої продукції

АМКУ разрешил "Нефтебитумному заводу" получить
контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс"
19.03.2019

АМКУ разрешил предприятию "Нефтебитумный завод" получить
контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс", эксплуатирующее участок
нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".
Компании "Нефтебитумный завод" предоставлено разрешение на покупку свыше
50% в "ПрикарпатЗападтранс". Собственником швейцарской International Trading Partners
AG, которая в феврале 2016 г. купила "ПрикарпатЗападТранс" у "Транснефти", указан
гражданин Германии Анатолий Шеффер. В конце сентября 2017 г. совет директоров
"Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей А.Шеферу
ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до
50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика). Действия договора
составляет 10 лет (с 1 января 2018 г.) с возможностью поставки переходящих объемов до
30 июня 2028 г. включительно. Цена каждой поставки определяется по формуле исходя из
рыночных котировок дизельного топлива. "ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок
нефтепродуктопровода Самара-Западное направление протяженностью около 1,1 тыс. км,
предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для
внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности, в Венгрию. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
АМПУ представила інвестпроект СПГтерміналу у порту Рені
28.03.2019

Ренійська філія АМПУ розглядає можливість залучення інвесторів для
реалізації проекту зі створення терміналу для приймання суден скрапленим
природним газом у морському порту Рені.
Проект передбачає будівництво СПГ-терміналу та плавпричалу для бункерування
суден на території «Бази технічного обслуговування» морського порту Рені. Розташування
у спеціальній економічній зоні «Рені», близькість міжнародної траси Одеса-Бухарест разом
з можливістю ефективного використання існуючих активів та суміжної інфраструктури
робить проект СПГ-терміналу перспективним та вигідним як для держави, так і для
потенційного приватного інвестора. Серед переваг проекту для приватного інвестора
зазначається також можливість отримання міжнародних та європейських грантів, участь у
міжнародних програмах з будівництва СПГ-терміналів задля зниження екологічного
навантаження на навколишнє середовище, а також включення дунайських портів України
до Європейської транспортної мережі (TEN-T). Очікується, що реалізація інвестпроекту
сприятиме зростанню кількості суднозаходів в порт «Рені», а отже - збільшенню
надходжень від портових зборів та інших послуг для АМПУ…
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Одной из компаний группы WOG удалось
отменить штраф АМКУ
18.03.2019

Хозяйственный суд Киева 11 марта т.г. отменил штраф АМКУ
компании Нафтотрейд Ресурс (входит в группу WOG) по делу "сговора" на
рынке сниженного газа.
Как сообщает enkorr со ссылкой на отчет АМКУ за 2018 год, компанию регулятор
оштрафовал на 5,4 млн грн за сговор на рынке СПГ в августе-сентябре 2017 года. При этом
26 февраля этот же суд отклонил аналогичные иски двух других аффилированных с WOG
компаний - ООО Импорт Транс Сервис (штраф 5,2 млн грн) и ВОГ Ритейл (4,2 млн грн). Все
эти три судебных разбирательства проходят в закрытом режиме и копии решений в
Едином госреестре судебных решений недоступны для ознакомления, отмечает издание. В
июне 2018 г. АМКУ оштрафовал группу WOG (на 14,8 млн грн), сеть АЗС Надежда (почти на
12 млн грн), ОККО (6,4 млн грн), БРСМ-Нафта (на 4,55 млн грн) и Авантаж 7 (на 3,27 млн
грн), обвинив их в сговоре на розничном рынке автогаза в августе 2017 г. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Суд оставил под арестом имущество компании
«БРСМ-НАФТА»
21.03.2019

Киевский
апелляционный
суд
отказал
в
удовлетворении
апелляционных жалоб компаний «БРСМ-НАФТА» о полном снятия ареста с
имущества и денежных средств группы компаний «БРСМ-НАФТА».
«В очередной раз группа компаний «БРСМ-Нафта» пыталась снять арест с имущества
и банковских счетов 55 кампаний, был наложен на них решением Деснянского районного в
г. Киеве суд в обеспечение иска пострадавших васильковцев. Киевский апелляционный суд
частично снял арест только с трёх компаний на их банковские счета, при этом оставив
арест на недвижимое имущество», - сообщили в «Фонде преодоления последствий
Васильковской трагедии». Поэтому решение Деснянского районного суда города Киева от
14 сентября 2018 об аресте недвижимого имущества 55 ответчиков и денежных активов 52
компаний группы «БРСМ-НАФТА» остается в силе. Это дает надежду пострадавшим от
последствий трагедии васильковцам на справедливую компенсацию, отмечают в Фонде.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Концерн "Галнафтогаз" по итогам 2018 года сократил
чистую прибыль на 39,7%
24.03.2019

ПАО "Концерн "Галнафтогаз" по итогам 2018 года сократил чистую
прибыль на 39,7% по сравнению с 2017 годом – до 557,827 млн грн. Об этом
сообщает служба новостей fixygen.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о проведении 24 апреля годового собрания
акционеров, полученную по итогам года прибыль предлагается оставить
нераспределенной. Суммарная дебиторская задолженность в конце года составила 1,888
млрд грн, что на 22% меньше, чем годом ранее. Активы компании увеличились на 7% – до
11,446 млрд грн. Долгосрочные финансовые инвестиции составили 4,479 млрд грн против
3,843 млрд грн годом ранее. Концерн "Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших
автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство – под
брендом "ОККО". Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди
миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Лінія складається з приймального бункера об’ємом 60 м3, дев’яти
конвеєрів, двох дробарок НР300 компаній Metso та Barmak, трьох грохотів
американської фірми Derek та фінської Metso.
Вона призначена для виробництва щебеню єврофракцій 5-8 мм, 8-11 мм, 11-16 мм,
які застосовуються при виготовленні сучасних асфальтобетонних сумішей та використовуються у дорожньому і житловому будівництві. Варто відмітити, що нова лінія випускає
продукцію з лещадністю до 6%, що дозволяє істотно зменшити кількість використання
в’яжучих компонентів, у тому числі і цементу. Лінія універсальна, тому без великих
фінансових витрат та залучення значних людських ресурсів її можна легко адаптувати до
випуску будь-яких фракцій, не лише євро, попит на які диктує будівельний ринок.
Читати повністю >>>
За матеріалами unigran.ua
У Житомирській області продають «з молотка» Головинський кар’єр,
який з 2016 року належить державі
25.03.2019

Регіональне відділення Фонду держмайна по Житомирській області
за 22,53 млн грн повторно продає єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Головинський кар’єр».
«Регіональне відділення по Житомирській області продає на електронному аукціоні
з умовами: ЄМК ДП «Головинський кар’єр»,Черняхівський р-н, смт Головине, вул.
Адміністративна, 8. Стартова ціна – 22 539 000,00 грн. Останній день подачі заяв –
28.03.2019 до 19:52. Аукціон розпочнеться 29.03.2019 о 11:14», - йдеться в оголошенні.
Попереднього разу, в 2017 році, Фонд держмайна оголошував про продаж даного об’єкту з
умовою збереження виду економічної діяльності підприємства протягом 5 років. Тоді
початкова ціна становила 45,175 млн грн. «До складу ЄМК (єдиного майнового комплексу,
ред.) входять 57 будівель та споруд; 165 одиниць машин, обладнання, устаткування; 22
транспортних засоби; 2 тепловози та інше майно. Підприємство добуває декоративне та
будівельне каміння; проводить роботи з різання, оброблення та оздоблення декоративного
та будівельного каменю; добування піску, гравію; гірничі роботи, провадження відкритих
виробок; розробка кар’єрів з покладів граніту, лабрадориту, щебеню та інших корисних
копалин. Земельна ділянка не виділена. Державне підприємство створене 20.07.2016
(виділено редакцією). Виробнича діяльність підприємством здійснюється з квітня 2017
року», - зазначалося на сайті ФДМУ від 2017 року. Нагадаємо, в липні 2016 року поліція
проводила обшук на території «Головинського кар’єру», який належав ТОВ «Будстиль ХХІ».
Обшук проводився в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 статті 240
ККУ «Незаконний видобуток надр», на кінець 2015 року сума боргу за оренду державного
майна складала більше 2,5 млн грн, і в підприємства закінчилася ліцензія на видобуток. 20
січня 2017 року повідомлялося, що ФДМУ спільно з СБУ та Національною поліцією
повернули державі ЄМК ДП «Головинський кар‘єр» з незаконного користування. В травні
2018 року на території кар'єру в смт Головине Черняхівського району поліцейські
затримали близько 30 чоловік, в яких вилучили зброю. У жовтні 2018-го голова Наглядової
ради з питань управління державними унітарними підприємствами, які знаходяться в
межах Головинської селищної ради, Геннадій Краснобокий розповідав Житомир.info, що
після сходу села робоча група планує звернутися до Фонду держмайна, аби передати землю
та всі комунікації в комунальну власність. На сесії Житомирської облради 7 лютого 2019
року створили робочу групу, бо через борги ДП «Головинський гранітний кар’єр» всі
багатоповерхівки селища півтори місяця сиділи без води.
Читати повністю >>>
За матеріалами zhitomir.info
 ПРОМИСЛОВІ МІНЕРАЛИ

Полтавський бішофіт – мінерал, яким
зацікавилась Європа
19.03.2019

По-своєму унікальний, дієвий і, головне, – наш, полтавський. Саме так
можна охарактеризувати мінерал, яким вже зацікавились іноземці та що
видобувається в нашій області на чималій глибині – бішофіт.
Бішофіт у світі більш відомий як сіль Мертвого моря, але який має більш чистий та
багатий склад. Його використання можливе у фармакології, косметології та медицині.
Видобування полтавського бішофіту відбувається у Затуринському родовищі – це
найглибше залягання бішофіту у світі. Можливо, цим і пояснюється його користь та
популярність серед тих, хто його використовував. Бішофіт – це природна сіль, вік якої
складає близько 250 мільйонів років. На Полтавщині її добувають на глибині 2,5 км, і це є
найглибшим місцем у світі за заляганням бішофіту. Саме в нас, у Полтавській області, із
2000р. розпочалося виробництво продукції на його основі. ТОВ «Жардін Косметик» провело
низку клінічних дослідів, і в 2011 році отримало звіт, що бішофіт позитивно сприймається
організмом, і насичує його магнієм. Регулярне використання продуктів з магнієвою
основою дає змогу покращити загальний стан здоров’я, а саме кісток, кишково-шлункового
тракту, нервової системи. Підприємство виготовляє продукцію чотирьох лінійок. …
Співпраця з Європою >>>
© Людмила Стребко
За матеріалами zmist.pl.ua
В Україні збудують завод з
переробки мінералів
26.03.2019

На Хмельниччині планують будівництво заводу з переробки глауконітових пісків. Підприємство має з’явитися у селі Солобківці Солобковецької
об’єднаної територіальної громади Ярмолинецького району.
Передбачається виробництво екосорбенту та мінерального добрива глауконіту з
річною потужністю переробки 50 тис. тонн глауконіткварцових пісків. Необхідний обсяг
фінансування – 8 млн 442,5 тис. доларів. Проект передбачає експлуатацію родовища в
с.Круті Броди площею 1,63 га, та будівництво заводу в с. Солобківці площею 1 га.
Розроблений та пройшов державну експертизу робочий проект кар’єра з видобутку
сировини. Також сформульований бізнес-план будівництва. Як зазначається, родовище
глауконітових пісків знайшли під час будівництва артезіанської свердловини в південній
окраїні села Солобківці на глибині 14 метрів. Глауконіт – натуральний природний мінерал
осадового походження. Сучасні екологотехнологічні дослідження виявили для нього цілий
ряд універсальних корисних властивостей, які можна успішно, без негативних наслідків для
навколишнього середовища, людей і тваринного світу використовувати в різних сферах
життя. Унікальність глауконіту полягає в його високих іонообмінних, буферних і
сорбційних властивостях. Він здатний поглинати і нейтралізувати токсичні речовини,
одночасно виділяючи необхідні для відтворення природних процесів у ґрунтах …
Читати повністю >>>
За матеріалами 1news.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Компания "Метинвест" нарастила международные
продажи до $8,5 млрд
21.03.2019

В феврале Украина заняла 13-е место среди 67 странпроизводителей стали в рейтинге Worldsteel
27.03.2019

Украина заняла 13-е место в рейтинге международной ассоциации
Worldsteel по объемам производства стали в феврале. Об этом говорится в
сообщении ассоциации.
В феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года украинские металлурги
увеличили производство стали на 5% до 1,689 млн тонн. Первое место традиционно
принадлежит Китаю, китайские металлурги в феврале выплавили 70,998 млн тонн стали,
что на 9,2% превышает показатель февраля 2018 года. Второе место принадлежит Индии
(увеличение на 2,3% до 8,378 млн тонн), третье место - Японии (сокращение на 6,6% до
7,743 млн тонн), четвертое место США (увеличение на 4,6% до 6,896 млн тонн), пятое Южной Корее (увеличение на 1,1% до 5,471 млн тонн), шестое - России (сокращение на
4,4% до 5,23 млн тонн), седьмое - Германии (сокращение на 9,4% до 3,12 млн тонн), восьмое
- Бразилии (сокращение на 1,7% до 2,662 млн тонн), девятое - Турции (сокращение на
12,5% до 2,635 млн тонн), десятое - Италии (сокращение на 2,7% до 2,635 млн тонн).
Читать полностью >>>

Читайте также: Украина в мировом металлургическом
производстве за 12 месяцев 2018 г. >>>

По материалам bin.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Компания "Метинвест" начнет распределение
дивидендов в размере $60 млн
21.03.2019

Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической
группы "Метинвест", 11 января 2019 г. распределение дивидендов в пользу
"Смарт-холдинга", акционера класса "B", в размере $60 млн.
Как говорится в годовом консолидированном отчете "Метинвеста", обнародованном
в четверг, речь идет о распределении прибыли за 2017 год. Согласно консолидированному
отчету, в 2018 году "Метинвест" выплатил $58 млн дивидендов, из которых $47 млн –
"Смарт-холдингу", $9 млн – лицам, связанным с мажоритарным владельцем группы "СКМ",
еще $2 млн – другим несвязанным сторонам. В 2017 году дивиденды не выплачивались. В
документе также указывается, что на конец 2018 года обязательства "Метинвеста" по
выплате дивидендов составляли $40 млн в пользу SCM Limited (Cyprus) и $1 млн – в пользу
Smart Group. Согласно отчету, если в 2017 году дивиденды от ассоциированных компаний
отсутствовали, то в 2018 году "Метинвест" получил от них $418 млн дивидендов от Южного
горно-обогатительного комбината. Как сообщалось, консолидированная чистая прибыль
"Метинвеста" .V. (Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017
годом - до $1,188 млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% – до $11,880 млрд, EBITDA на 23%, до $2,513 млрд. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ"
(71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Чистая прибыль криворожского комбината ArcelorMittal
превысила 9,5 миллиарда
21.03.2019

ПАО
"АрселорМиттал
Кривой
Рог",
крупнейшее
горнометаллургическое предприятие Украины, по итогам работы в 2018 году
получило чистую прибыль в размере $350 млн (9,51 млрд грн).
Чистый доход от реализации продукции по итогам прошлого года составил $2,5
млрд (68 млрд грн). Сумма инвестиций (капитальные и операционные затраты) за год
составила $443 млн (12 млрд грн). "В 2019 году "АМКР" продолжит инвестировать средства
в обновление производственных мощностей предприятия. Капитальные и операционные
затраты на этот год запланированы на общую сумму $450 млн (более 13 млрд грн). Общий
объем инвестиций в развитие производства на период с 2018 года по 2022-й установлен в
размере $1,8 млрд", – сказано в сообщении. Как сообщалось, ПАО "АрселорМиттал Кривой
Рог", крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, получило в 2017 году
5,06 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Чистый доход от
реализации продукции составил $2,49 млрд (66,19 млрд грн), сумма инвестиций
(капитальные и операционные) составила $0,34 млрд (9 млрд грн). "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". Корпорация Mittal Steel
приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 г. за
24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован
в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог". По данным предприятия,
в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Сбербанк та Альфа-Банк продали борги "Інтерпайпа"
Пінчука на понад 2 млрд грн
21.03.2019

Права
кредитної
вимоги
Сбербанку
до
ПАТ
"Інтерпайп
Новомосковський трубний завод" і ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" за
договорами кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012 та №04-В/12/14
ЮО від 16.08.2012 опинилися під контролем двох компаній, зареєстрованих
на Кайманових островах, - ACP I Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP.
Про це свідчать ухвали Госпсуду Дніпропетровської області від 19.03.2019 і
15.03.2019 в справах №904/1336/17 та №904/1333/17, в рамках яких Сбербанк
намагається відсудити в компаній групи “Інтерпайп” 13 млн дол і 122 млн грн (за
договором кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012) та 24,25 млн дол і 91 млн грн
(за договором кредитної лінії №04-В/12/14 ЮО від 16.08.2012). Згідно з судовими
матеріалами, в лютому до суду від ACP I Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP
надійшло клопотання про заміну ними позивача (Сбербанку) на підставі, зокрема,
договорів відступлення права вимоги №28_187 від 07.09.2018, від 04.02.2019, від
10.09.2018, від 08.02.2019, які були підписані Сбербанком і ТОВ «ФК «Централ Фінанс», ТОВ
«ФК «Централ Фінанс» і ТОВ «ФК «Женева», ТОВ «ФК «Женева» і ТОВ «ФК «Авістар», ТОВ
«ФК «Авістар» і ACP I Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP. Зауважимо, що Сбербанк
у рамках ще одного судового спору (справа №904/1329/17) також намагається відсудити в
ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" і ПАТ "Інтерпайп
Новомосковський трубний завод" 163,6 млн грн за договором кредитної лінії №06В/12/14/ЮО від 16.08.2012. …
Читать полностью >>>
По материалам finbalance.com.ua
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Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы
"Метинвест", в 2018 г. нарастил международные продажи на 32% – до $8,540
млрд, обеспечив 72% консолидированной выручки.
Согласно обнародованным в четверг аудированным финансовым результатам за
2018 год, в прошлом году консолидированная выручка "Метинвеста" выросла на 33% по
сравнению с 2017 годом – до $11,880 млрд благодаря нескольким факторам. "Во-первых,
цены реализации металлопродукции выросли по сравнению с прошлым годом, следуя за
мировыми бенчмарками. При этом цены на железорудную продукцию увеличились на фоне
роста премий за качество и ориентации на приоритетные рынки. Во-вторых, сильный спрос
обусловил увеличение объема продаж собственной продукции. В-третьих, резко вырос
объем товаров и услуг для перепродажи", - поясняется в отчете. В 2018 году продажи в
Украине выросли на 35% – до $3,340 млрд благодаря увеличению спроса на внутреннем
рынке, так как экономический рост продолжился третий год подряд. Реальный ВВП вырос
на 3,3%. Видимое потребление металлопродукции (без учета труб) в Украине выросло на
4% – до 5,7 млн тонн, что обусловлено ростом промышленного строительства на 9% и
производства вагонов на 32%. В результате, объем продаж плоского и сортового проката
группы продемонстрировал устойчивый рост, чему также способствовали высокие цены
реализации. Кроме этого, объем продаж окатыша и кокса увеличился на 58% и 41%,
соответственно. При этом доля Украины в консолидированной выручке не изменилась по
сравнению с прошлым годом и составила 28%. Продажи в Европу выросли на 24% на фоне
роста цен на металлопродукцию и железорудное сырье, а также увеличения объема
реализации полуфабрикатов, длинного проката и железорудной продукции на 25%, 50% и
15% соответственно. При этом доля региона в консолидированной выручке составила 34%,
что на 2 п.п. ниже по сравнению с предыдущим годом. Продажи в страны Ближнего Востока
и Северной Африки выросли на 49% из-за увеличения объема реализации полуфабрикатов
и плоского проката на 71% и 12% соответственно, а также роста цен на всю продукцию.
Таким образом, доля этого региона в консолидированной выручке увеличилась на 2 п.п. до 18%. Продажи в Северную Америку выросли на 73% благодаря росту цен реализации
чушкового чугуна, а также его объема на 70%, при этом доля региона в общей выручке
выросла на 1 п..п - до 6%. Продажи в Юго-Восточную Азию выросли на 39%, в основном
благодаря увеличению цен на сталь и железную руду, а также двукратному росту объема
реализации плоского проката и квадратной заготовки. При этом доля этого рынка в
консолидированной выручке сохранилась на уровне 6%. Продажи в регион СНГ (кроме
Украины) упали на 2% из-за снижения объема реализации готовой продукции на 8%, при
этом доля региона в консолидированной выручке сократилась на 3 п.п. – до 6%. Продажи в
другие регионы выросли более чем в два раза, в основном благодаря увеличению продаж
железорудного концентрата, чугуна и плоского проката, в то время как их доля в
консолидированной выручке осталась на уровне 1%. В 2018 году выручка
металлургического сегмента компании, которая генерирует выручку от продажи
чушкового чугуна, металлопродукции, кокса, а также других продуктов и услуг, выросла на
36% по сравнению с 2017 годом – до $10,064 млрд, что было обусловлено более высокими
ценами на сталь, сильным спросом на продукцию "Метинвеста" и увеличением объема
перепродаж. Таким образом, продажи полуфабрикатов, готовой продукции, кокса и прочих
продуктов и услуг выросли на 73%, 25%, 38% и 35% соответственно. В 2018 году на
металлургический сегмент пришлось 85% внешних продаж (83% в 2017 году). В 2018 году
продажи чушкового чугуна выросли на 77% - до $1,071 млрд, в основном благодаря росту
объема реализации на 61%. Объем вырос на 1,028 млн тонн – до 2,717 млн тонн в
результате сильного спроса на чушковый чугун производства группы (+297 тыс. тонн) и
увеличению объема перепродаж на 731 тыс. тонн. В результате в 2018 году доля
перепродаж в общем объеме реализации достигла 38% по сравнению с 18% годом ранее.
Увеличение заказов от существующих и новых клиентов привело к росту продаж в страны
Северной Америки, Ближнего Востока и Северной Африки и Европы – на 684 тыс., 168 тыс.
и 90 тыс. тонн соответственно. Кроме того, увеличению продаж также способствовал рост
средней цены реализации. В 2018 году продажи слябов выросли на 39% - до $724 млн, из
которых 24 п.п. обусловлены ростом средней цены реализации и 15 п.п. – увеличением
объема продаж. Объем вырос на 174 тыс. тонн – до 1,320 млн тонн на фоне сильного спроса
и увеличения производства, а также снижения реализации в 2017 году, что привело к росту
складских запасов. Доля Европы в общем объеме реализации достигла 71% (+1 п.п.) ввиду
увеличения продаж в регион на 139 тыс. тонн на фоне роста заказов от потребителей в
Италии и продаж новым клиентам во Франции и Великобритании. Рост средней цены
реализации следовал за бенчмарком на слябы на условиях FOB Черное море, выросшим на
16%. В 2018 г. продажи квадратной заготовки выросли более чем в два раза, до $701 млн –
благодаря сопоставимому росту объемов продаж и более высоким средним ценам
реализации. Объемы выросли на 699 тыс. тонн – до 1 356 тыс. тонн – на фоне увеличения
перепродаж. Основными рынкам сбыта были страны Ближнего Востока и Северной Африки
и Юго-Восточной Азии, на которые пришлось 76% и 17% объемов продаж, соответственно.
Средние цены реализации следовали динамике бенчмарка на квадратную заготовку на
условиях FOB Черное море, который вырос на 12%. В 2018 году продажи плоского проката
выросли на 23% – до $5,173 млрд, из которых 14 п.п. обусловлены ростом средней цены
реализации и 9 п.п. – увеличением объема продаж. Общий объем вырос на 653 тыс. тонн –
до 7,981 млн тонн. Перепродажи продукции, произведенной на МК "Запорожсталь",
выросли на 462 тыс. тонн – до 3,221 млн тонн, что увеличило их долю в общем объеме на 2
п.п. – до 40%. Продажи в Украине выросли на 264 тыс. тонн на фоне повышения спроса со
стороны строительной, транспортной и машиностроительной отраслей. Продажи в Европу
сократились на 76 тыс. тонн из-за перенаправления горячекатаного рулона (ГКР) на рынки
Ближнего Востока и Северной Африки, а также Юго-Восточной Азии, что было частично
компенсировано увеличением объема реализации горячекатаного толстого листа и оцинкованного плоского проката. Остальной объем был перераспределен между регионами в
зависимости от рыночных условий. Средние цены реализации соответствовали бенчмарку
для ГКР на условиях FOB Черное море, выросшему за год на 10%. В 2018 году продажи
длинного проката выросли на 38% - до $973 млн, из которых 23 п.п. обусловлены
увеличением объема продаж и 14 п.п. – ростом средней цены реализации. Объем вырос на
284 тыс. тонн – до 1,493 млн тонн благодаря началу перепродаж с третьего квартала 2017
года и увеличения производства на болгарском перекатном заводе группы, поскольку были
налажены стабильные поставки квадратной заготовки. При этом положительная ценовая
тенденция на всех рынках длинного проката была обусловлена повышением котировок на
заготовку, бенчмарк которой на условиях FOB Черное море вырос на 12%. В 2018 году
продажи трубной продукции увеличились на 9% - до $92 млн из-за роста средней цены
реализации. Это было частично нивелировано уменьшением объема продаж, которые
сократились на 1% – до 142 тыс. тонн ввиду снижения спроса в регионе СНГ. В 2018 году
продажи кокса выросли на 38% - до $635 млн благодаря увеличению объема реализации на
41%. Объем вырос на 582 тыс. тонн – до 2,009 млн тонн ввиду увеличения количества
заказов в Украине. В то же время средняя цена реализации снизилась до $316 за тонну в
2018 г. по сравнению с $323 за тонну годом ранее. В 2018 г. горнодобывающий сегмент,
который генерирует выручку от продаж железорудной, угольной и прочей продукции и
услуг, нарастил выручку на 19% - до $1,816 млрд благодаря росту объема реализации
окатышей, так как их маржинальность выше по сравнению с железорудным концентратом.
Читать полностью >>>
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Ярославский вертикально интегрирует ДМЗ и «Суху Балку»
в рамках компании DCH Steel

ПГОК по итогам 2018 г. увеличил чистую
прибыль на 19%
29.03.2019

В
рамках
стратегии
повышения
эффективности
горнометаллургического бизнеса в DCH Александра Ярославского создали
компанию DCH Steel. Соответствующая информация размещена на
официальном сайте DCH.
Новая компанія будет централизованно управлять соответствующими активами:
Днепровским металлургическим заводом (легендарный завод «Петровка» в Днепре) и
рудником «Суха Балка» (Кривой Рог). Суть проведенных в DCН преобразований
заключается в том, чтобы оптимальным образом выстроить систему управления горнометаллургическими предприятиями на этапе реализации масштабных инвестиционных
проектов. По информации DCH, Александр Ярославский планирует инвестировать в свой
горно-металлургический бизнес от $150–200 млн в течение ближайших 5 лет. За счет этих
капиталовложений на ДМЗ, в частности, будет восстановлен печной фонд
коксохимического производства и построена машина непрерывного литья заготовок. А на
«Сухой Балке» планируется организовать обогатительную фабрику, освоить запасы руды
на более глубоких горизонтах, обновить оборудование. В сообщении пресс-службы DCH на
сайте сказано: «В процессе постепенной вертикальной интеграции будет сформирована
производственная цепочка «добыча руды – обогащение – агломерация – плавка чугуна». На
уровне DCH Steel будут централизованы общеуправленческие функции, а
производственные предприятия сконцентрируют свои усилия на выпуске продукции и
совершенствовании технологий. Ожидаемые результаты оптимизации управления горнометаллургическим бизнесом DCН заключаются в устранении зависимости от внешних
поставок агломерата, обеспечении положительной синергии деятельности ДМЗ и рудника,
а также, как следствие, в повышении конкурентоспособности, устойчивости и финансовых
показателей». Управление DCH Steel и формирование команды поручено Виталию Башу,
работающему в Группе более 10 лет. Виталий Баш родился в Вольногорске
(Днепропетровская область), получил образование на физико-техническом факультете
Днепровского национального университета, а также степень MBA Эдинбургской бизнесшколы (Великобритания). Руководил рудником «Суха Балка», ранее возглавлял
Украинскую горнодобывающую компанию, входящую в структуру DCH, и работал в секторе
строительных материалов управляющей компании группы. Напомним, группа DCH
представляет собой многоотраслевой конгломерат с более, чем 20 летней историей,
работающий по модели частного фонда прямых инвестиций. Портфель активов DCH
охватывает такие сектора, как финансы, промышленность, девелопмент и строительство,
транспорт и др. Единоличный собственник и президент – известный бизнесмен Александр
Ярославский. В Харькове на встрече со СМИ он сказал: «У нас два основных больших
направления. Планируется большая реконструкция ДМЗ, который, фактически, нам
достался в полурабочем разбитом состоянии. Там надо ставить линии непрерывной
разливки стали, надо строить свою аглофабрику, надо фактически строить новый
коксохим. Этот инвестиционный проект рассчитан на 5 лет и потребует $200 млн. И ХТЗ, на
развитие которого будет направлен $1 млрд. в течение следующих 10 лет». Как известно, в
последнее время Александр Ярославский серьезно пополнил свой инвестиционный
портфель промышленными активами. В 2016 г. бизнесмен купил крупный
машиностроительный актив – легендарный Харьковский тракторный завод. В 2017 г. –
рудник «Суха Балка». В 2018 г. – Днепровский металлургический завод (ДМЗ), также
известный как Днепропетровский металлургический завод им. Петровского или
«Петровка». Он начал свою работу в конце XIX века и является одним из старейших
предприятий отечественной металлургии.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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Ferrexpo plc нарастила производство
товарных окатышей на 1%
18.03.2019

Британская Ferrexpo plc в январе-феврале 2019 г., по
предварительным данным, нарастила производство товарных окатышей на
1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 1,692 млн тонн.
Как сообщил представитель компании, за этот период выпуск концентрата, согласно
оперативным данным, увеличился на 2,6% - до 2,072 млн тонн. В феврале компания
произвела 862 тыс. тонн, 1,020 млн концентрата. Как сообщалось, в 2018 году Ferrexpo
увеличила суммарное производство окатышей на 1,6% по сравнению с 2017 годом – до 10
млн 607,16 тыс. тонн. В четвертом квартале прошлого года компания нарастила суммарное
производство окатышей на 7,2% по сравнению с третьим кварталом – до 2 млн 851,1 тыс.
тонн. "Вследствие ремонтных работ показатель общего объема производства окатышей за
2019 год ожидается на уровне 2018 года - 10,6 млн тонн", - прогнозировали ранее в
компании. Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной
деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных
окатышей, используемых в производстве стали. ПГОК - основной актив котируемой на
Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет
100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского
ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. Группа Ferrexpo является
крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году
компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями
продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии
и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая. Акции
Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
«Метинвест-Промсервис» вложил в
спецтехнику 8,5 млн грн
22.03.2019

«Метинвест-Промсервис» купил три спецавтомобиля за 8,5 млн грн
для своего филиала №2 в Кривом Роге. Об этом на своей странице в Facebook
написал глава «Метинвест-Промсервис» Михаил Рубцов.
Автопарк филиала пополнила автомастерская с краново-манипуляторной
установкой на шасси КрАЗ. Авто может доставить бригаду в любую точку карьера. Кузовфургон оснащен пассажирскими и грузовыми отсеками. На платформе можно перевозить
механизмы и материалы для ремонта. Грузоподъемность крана-манипулятора – до 5 т.
Компания также приобрела две новые вахтовки на базе шасси КрАЗ. Салон каждой из них
может вместить до 25 человек. Одна из машин поступила в ЦСО Ингулецкого ГОКа
(Ингулецкий карьер), а вторая – в новый цех ЦСО Северного ГОКа (Первомайский карьер). В
2019 году предприятие планирует направить 220 млн грн на техническое перевооружение.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
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ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" по итогам работы
в 2018 году увеличило чистую прибыль на 19,1% по сравнению с
предыдущим годом - до 5 млрд 81,824 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о проведении 25 апреля годового собрания
акционеров, ее нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 6 млрд
186,084 млн грн. Согласно документу, ПГОК в 2018 году сохранил текущие обязательства
на уровне предыдущего года - 18,8 млрд грн, долгосрочные сократил на 23,8% - до 563,005
млн грн. Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью
является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей,
используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим
производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные
активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG,
которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа, 100% акций
Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. Акции Ferrexpo котируются на основной
площадке Лондонской фондовой биржи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Black Iron проведе приватне розміщення на $1,5 млн
під проект Шиманівського родовища
26.03.2019

Канадська гірничорудна компанія Black Iron, яка має активи в Україні,
планує провести без посередників приватне розміщення до 25 млн юнітів
компанії за ціною 0,06 канадського долара за штуку на суму до $1,5 млн для
проекту будівництва підприємства з випуску концентрату на Шиманівському
родовищі залізних руд. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на
повідомлення компанії на Торонтській фондовій біржі.
Згідно з ним, кожен юніт складається з однієї простої акції та половини варанта на
покупку акції за ціною 0,09 канадського долара за акцію протягом наступних трьох років.
Компанія додала, що в разі зростання курсу акцій до 0,15 канадського долара і вище та
утримання їх на цьому рівні протягом 10 днів, дату реалізації варантів може бути
прискорено до 30 днів з моменту відповідного повідомлення. Крім того, покупців юнітів
зобов'яжуть протягом чотирьох місяців утриматися від їх продажу. Залучені кошти
компанія планує використати для просування проекту Шиманівського родовища. Зокрема,
на забезпечення прав на земельну ділянку, подальші переговори про фінансування
будівництва і забезпечення оборотного капіталу. Компанія додала, що закриття пропозиції
очікується 29 березня цього року або до цієї дати. На думку аналітика Concorde Capital
Дмитра Хорошуна, ця пропозиція може бути пов'язана з меморандумом про
взаєморозуміння, який Black Iron підписав у лютому з Glencore про можливу участь у
проекті. «Оскільки до цього розміщення у Black Iron було 159,7 млн ??акцій, ми
розраховуємо, що інвестор буде володіти 13,5% Black Iron з новими 25 млн акцій і 19% – у
разі реалізації варантів», – вважає експерт. Він додав, що ця новина є позитивною як для
Black Iron, так і для іміджу України як місця для інвестицій, оскільки демонструє
серйозність іноземних інвесторів у таких проектах, як Шиманівське родовище. З моменту
публікації новини про приватне розміщення курс акцій Black Iron на Торонтській біржі
виріс з 0,06 до 0,07 канадського долара. Нагадаємо: Black Iron з активами в Україні в лютому
цього року оголосила про підписання необов'язкової угоди (меморандуму) з дочірньою
компанією Glencore plc про проведення переговорів щодо будівництва підприємства з
випуску концентрату на Шиманівському родовищі залізних руд. Також стало відомо, що
Black Iron проводить переговори з іншими компаніями. Black Iron в жовтні 2010 року
придбала у Geo Alliance Group Limited інвестиційної групи EastOne українського бізнесмена
Віктора Пінчука кіпрську «дочку» Geo-Alliance Ore East Limited разом з ліцензіями за $13
млн, яку потім перейменувала на BKI Cyprus. Основні активи – 99% у ТОВ «Шиманівське
Стіл» і «Зеленівське Стіл» (обидва – Дніпро). У липні 2013 року після низки проблем з
реалізацією проекту Black Iron повідомила про угоду з найбільшою українською гірничометалургійною групою «Метінвест» з розвитку своїх залізорудних активів. Metinvest B.V.
заплатила Black Iron Inc. $20 млн і придбала 49% у BKI Cyprus. Однак пізніше «Метінвест»
вийшла з проекту. Станом на жовтень 2018 року капіталізація Black Iron, згідно з її
презентацією, становила 13,6 млн канадських доларів. Згідно з інформацією компанії,
Шиманівське родовище має 355 млн тонн виміряних і 290 млн тонн передбачуваних
ресурсів, а також 188 млн тонн прогнозних. Вміст заліза у виміряних ресурсах – 32%,
магнетиту – 19,5%. Раніше Mind писав, що Black Iron підписала меморандум з Glencore щодо
фінансування Шиманівського залізорудного родовища.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Компания "Метинвест" инвестирует в повышение качества ЖРС
и формирует стабильные логистические цепочки
27.03.2019

Горно-металлургическая
группа
"Метинвест"
работает
над
увеличением доли железорудной продукции премиум-класса в общем объеме
своего производства. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Металл Эксперт.
А формирование новых устоявшихся логистических цепочек станет одной из
важных задач для всех предприятий группы. Такое заявление сделал генеральный
директор компании Юрий Рыженков. Топ-менеджер отметил, что впервые за последние
несколько лет компании удалось полностью стабилизировать работу с учетом новой
реальности и тех изменений, которые произошли с 2014 года по 2017 год. Это относится к
вопросам логистики, обеспечения сырьем и диверсификации его источников. В прошлом
году значительно улучшилась структура продаж в разрезе рынков сбыта. "В первую
очередь, это касается сегмента железорудного сырья: мы реализовывали большие объемы
на европейские рынки, в основном высококачественного концентрата и окатышей, дающих
определенную премию. Таким образом, деятельность компании поддержал не просто рост
цен на рынке, но и продажи премиальной продукции на высокодоходных направлениях
сбыта", - сообщил Рыженков. По его словам, среди ключевых проектов по окатышам
значится повышение качества продукции на Центральном ГОКе и доведение его до уровня,
пригодного для использования при производстве прямовосстановленного железа. "У нас
уже есть пилотные проекты в этом направлении, которые доказали нашу способность
выпускать окатыши под металлизацию. Сейчас, соответственно, мы хотим вывести
производство на промышленные масштабы", - сказал Рыженков. Он отметил, что
стабилизация работы всех предприятий группы, включая формирование новых
устоявшихся логистических цепочек, открывает серьезный потенциал для компании с
точки зрения оптимизации себестоимости и объемов производства. "Это то, на чем сейчас
будет сконцентрирована вся группа", - отметил Рыженков. Ранее ЦТС писал о том, что
себестоимость продукции "Метинвеста" увеличилась на 35%, значительно выросли
расходы на транспорт. На показатель повлияли затраты на транспорт, рост зарплаты
персонала и операционные курсовые убытки.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

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

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

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Evraz продает 1% украинского Южного ГОКа
своим акционерам
27.03.2019

Завод "Запорожский втормет" увеличил
чистый убыток на 51,3%

Evraz продает своим акционерам 1% украинского Южного ГОКа,
реализуя соответствующий пут-опцион. Об этом со ссылкой на ИнтерфаксУкраина сообщает БизнесЦензор.
Сумма сделки - $32,3 млн, покупателем выступает Lanebrook Limited (принадлежит
совладельцам Evraz Роману Абрамовичу, Александру Абрамову, Александру Фролову). Evraz
приобрел 1% Южного ГОКа за $38 млн в 2008 году и тогда же получил первый опцион на
продажу этой доли обратно Lanebrook. По состоянию на конец 2018 года у компании в
составе дебиторской задолженности в рамках этой сделки значилась сумма к получению
$32 млн. Южный ГОК - предприятие по добыче и обогащению железной руды. Evraz
продает Южному ГОКу стальную продукцию и покупает у него железную руду. В 2018 году
Южный ГОК произвел 12,2 млн тонн концентрата и 1,7 млн тонн агломерата. Основными
акционерами Южного ГОКа являются "Метинвест" и Lanebrook. Абрамович, Абрамов и
Фролов - крупнейшие акционеры Evraz. Ранее бизнесмены владели долями в Evraz через
Lanebrook, однако в прошлом году перераспределили доли по разным структурам.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Запорожский завод по переработке вторичных материалов ПАО
"Запорожский втормет" по итогам работы в 2018 году увеличил чистый
убыток на 51,3% по сравнению с 2017 годом - до 1,924 млн грн.
Согласно повестке дня годового собрания акционеров, назначенного на 22 апреля,
непогашенный убыток общества к концу года составил 113,131 млн грн. Текущие
обязательства предприятия в 2018 г. снизились на 1,1% – до 90,047 млн грн, долгосрочные
отсутствуют. При этом суммарная дебиторская задолженность снизилась на 24,9% - до
54,458 млн грн. Стоимость активов в прошлом году снизилась на 17,4% - до 125,392 млн
грн, в том числе основные средства на 10,3% - до 69,010 млн грн. "Запорожский втормет"
занимается заготовкой и переработкой лома черных металлов. В собственности ООО
"Металинвест Лтд." находится 93,9315% уставного капитала ПАО. Уставный капитал ПАО
составляет 1996,3 тыс. грн, номинал акции - 2,5 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

СевГОК вложит 84 млн грн в ремонт
обжиговой машины

ПАО "Втормет" завершило 2018 год с чистым
убытком в размере 1,3 млн грн

21.03.2019

28.03.2019

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК) вложит 84 млн
грн в капитальный ремонт обжиговой машины ЛУРГИ 552А второго цеха по
производству окатышей.
«Проведение капремонта обеспечит бесперебойную работу оборудования
обжиговой машины, предотвратит аварийные простои, повысит качество выпускаемой
продукции», – отметили на предприятии. Комбинат планирует завершить ремонт к
середине апреля. Плановая производительность машины – 500 т окатышей в час. В рамках
ремонта комбинат планирует заменить огонеупорную футеровку, секции свода горна,
продольных и межкамерных уплотнений, водоохлаждаемых элементов машины, а также
отремонтировать металлоконструкции горна и газоходов. В планах обновить обжиговые
тележки, установить новые редукторы и электродвигатели конвейерного транспорта, а
также приступить к замене электрофильтра вентилятора АН 1.005.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center

22.03.2019

Предприятие по операциям с ломом черных металлов ПАО "Втормет"
(Одесса) завершило 2018 год с чистым убытком в размере 1,276 млн грн,
тогда как в 2017 году получило чистую прибыль 53 тыс. грн.
Согласно опубликованной повестке дня годового собрания акционеров ПАО
"Втормет", назначенного на 23 апреля, на конец прошлого года непогашенный убыток
предприятия составил 39,788 млн грн. ПАО "Втормет" занимается сбором и обработкой
лома черных металлов. ООО "Металинвест Лтд." владеет 91,0436% уставного капитала ПАО.
Уставный капитал ПАО - 1,531 млн грн. Как известно, В собственности ООО "Металинвест
Лтд." находится 93,9315% уставного капитала ПАО "Запорожский втормет".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Рудник Александра Ярославского получил
790 млн гривен прибыли

Запорізький феросплавний завод заборгував державі
півмільярда гривень - ЗМІ

29.03.2019

Рудник ЧАО “Сухая Балка”, входящий в группу DCH, по итогам работы
в 2018 г. получил чистую прибыль в размере 786,4 млн грн, тогда как
завершил 2017 год с чистым убытком 1,17 млрд грн.
Как сообщается в официальной информации компании к повестке дня годового
собрания акционеров, назначенного на 11 апреля, в проекте решения собрания акционеров
предлагается направить прибыль на пополнение оборотных средств. Акционеры также
рассмотрят вопросы привлечения рудником у АО “Ощадбанк” залогового кредита в форме
мультивалютной возобновляемой кредитной линии до $30 млн на срок не более 36
месяцев и размерами процентной ставки в размере 23% в гривне, с возможностью
увеличения до 26%, а также 10% в долларах США с возможностью увеличения до 14%, и 8%
в евро с возможным увеличением до 12% годовых. Акционеры также рассмотрят вопрос
дачи поручительства под привлекаемый ДМЗ кредит до $30 млн на аналогичных с
рудником условиях. В свою очередь рудник передаст “Ощадбанку” в залог часть своего
имущества. Кроме того, на собрании будут рассмотрены кадровые вопросы, внесение
изменений во внутренние документы общества. Как сообщалось, входящий в группу DCH
Александра Ярославского рудник ЧАО “Сухая Балка” по итогам 2017 года нарастил чистый
убыток в 7,5 раза — до 1,17 млрд грн с 157,34 млн грн в 2016 году. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Днепровский коксохим Ахметова сменил
миллиардную прибыль убытком
25.03.2019

ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ) завершило 2018
год с чистым убытком 373,62 тыс. грн, тогда как в 2017 году получило
чистую прибыль в размере 1,19 млрд грн.
Как сообщается в официальной информации компании к повестке собрания
акционеров, назначенного на 22 апреля, к концу года ее нераспределенная прибыль
составила 1,37 млрд грн. Суммарная дебиторская задолженность в прошлом году возросла
на 4,8% – до 9,68 млрд грн, долгосрочные обязательства – в 2,7 раза, до 336,61 млн грн,
текущие – на 7,5%, до 8,91 млрд грн. Стоимость активов по итогам 2018 г. возросла на
19,9% – до 11,95 млрд грн, основных средств – в 5,1 раза, до 1,78 млрд грн. Согласно
проектам решений, на собрании акционеры намерены утвердить дополнение к
подписанному 21 декабря 2017 г. кредитному договору с АО "Альфа-Банк" (Украина) на $20
млн, продлив его на год – до 31 декабря 2019 г. Как сообщалось ранее, "ЕвразДнепродзержинский коксохимический завод" на собрании акционеров 18 сентября 2017 г.
сменил название на "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ) и преобразовался из
публичного (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО). При этом акционеры на этом же
собрании ликвидировали ревизионную комиссию как контролирующий орган, а также
полностью сменили набсовет компании. В набсовет были введены в качестве независимых
директоров председатель союза "Украинские эмитенты" Сергей Румпа, гендиректор ЧАО
"Альтана Капитал" и по совместительству ООО "Альтана асистанс" Елена Амитан и вицепрезидент объединения "Укрметаллургпром", директор ООО НПО "Авиационные системы
Украины" Егор Коваленко. По данным НДУ на третий квартал 2018 г., компаниям Salurex
Ltd, Мisandaiko Holdings Ltd., Мastinto Trading Ltd. (все – Кипр) и Altana Limited (Британские
Виргинские о-ва) принадлежит по 23,6384% уставного капитала компании. В апреле 2018 г.
стало известно, что Антимонопольный комитет отказал группе "Метинвест" в покупке
"Днепровского коксохимического завода" у структур Evraz Романа Абрамовича. По данным
российских СМИ, ПАО "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод" перешел под
управление "Метинвеста" еще с начала 2015 г. При этом глава ведомства Юрий Терентьев
24 апреля 2018 г. сообщил журналистам, что отказ АМКУ в согласовании Metinvest B.V.
покупки ЧАО "ДКХЗ" не окончателен, добавив, что Metinvest может согласиться с тем, чтобы
взять на себя односторонние обязательства, нивелирующие риски монополизации.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%)
и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО
"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ПАТ
"Запоріжжяобленерго"
не
відключає
електроустановки
феросплавного заводу від електропостачання за борги, хоча за законом
зобов’язане це зробити. Про це пише zp-fakty.net.ua
Феросплави коштують надзвичайно дорого – понад 50 тисяч грн за тону. При цьому,
електроенергія є основним компонентом у виробництві феросплавів, що відбивається на
собівартості продукту та кінцевій ринковій ціні на феросплави. Зазначимо, Запорізький
феросплавний завод був збудований понад 85 років тому. Обладнання на підприємстві
настільки застаріле, що споживання електроенергії на одиницю виготовленої продукції є
захмарним в порівнянні з аналогічними витратами конкурентів з розвинутих країн. Але
завод не зупиняється, продовжує успішно працювати та планує здійснювати виробничу
діяльність в майбутньому. Як підприємству, попри високу собівартість продукції через
значну вартість електроенергії та застаріле обладнання, вдається зберігати конкурентну
спроможність? Ось, що з’ясували журналісти. За даними інсайдеру видання, борг ПАТ
«Запорізький завод феросплавів» перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» станом на 01.01.2019 р.
становить, увага, 507 215 000 грн. Тобто завод заборгував державі понад півмільярда
гривень за спожиту електроенергію. При цьому, ПАТ «Запоріжжяобленерго» не відключає
електроустановки феросплавного заводу від електропостачання, хоча за законом
зобов’язане це зробити – згадайте приклад з пекарнею. В.о. генерального директора
«Запоріжжяобленерго» Олена Ангелова (людина олігарха Ігоря Коломойського) ніяк на
ситуацыю не реагує. Як ми писали раніше, перебуваючи лише за 5 місяців на посаді борг
перед енергетиками виріс на 100 млн грн і підприємство «втратило» 400 співробітників.
Виявляється, що у вітчизняній системі законодавства є таке поняття, як захищений
споживач. Згідно з визначенням законодавства, захищений споживач – це споживач
електричної енергії, до якого застосовується особливий режим відключення та/або
обмеження електропостачання для запобігання виникненню надзвичайної ситуації
техногенного характеру. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами zp-fakty.net.ua
ПФК намерен инвестировать в капремонты
оборудования более 100 млн грн
19.03.2019

В 2018 г. Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК), входящий в
группу Solway, инвестировал в капитальные ремонты основного
технологического оборудования 74,1 млн грн. Об этом сообщается в прессрелизе предприятия.
В пресс-службе отметили, что в 2018 году усилия менеджмента были направлены на
проведение комплекса капитальных ремонтов основного технологического оборудования:
в первом квартале проведен капитальный ремонт рудно-термической печи №2, в ноябре
выполнен ряд ремонтов другого основного оборудования (рудно-термической печи №1,
трубчатой вращающейся печи № 2, участка сушки руды, участка производства
пылеугольного топлива), а также с целью улучшения экологической ситуации были начаты
работы по реконструкции третьей степени газоочистного оборудования на трубчатых
вращающихся печах №1 и №2. На первый квартал 2019 запланированы длительные
капитальные ремонты основного технологического оборудования: рудно-термической
печи №1 (продолжительность ремонта с учетом загрузки и разогрева - 53 суток) и
трубчатой вращающейся печи №1 (продолжительность - 50 суток), отметили на
предприятии. «Они приведут к некоторому снижению мощностей и объемов производства,
но в дальнейшем позволят повысить производительность и улучшить финансовый
результат», - сказано в сообщении. В 2018 г. на капитальные ремонты основного технологического оборудования было потрачено 74,1 млн грн. Запланированная стоимость
капремонтов в 2019 г. – 111,7 млн грн. Инвестиции в поддержку производственного потенциала в 2018 году составили 15,6 млн грн. В программы по охране среды инвестировано 2,5
млн грн. Кроме того, в планах предприятия купить три МАЗа и экскаватор Hitachi в
текущем году. Гендиректор предприятия Олег Беспалов добавил, что комбинату удалось
снизить потребление газа с 400 тыс. куб. м до 280-320 тыс. куб. м. Снижение произошло за
счет использования пылеугольного топлива. Уголь в основном поставляется из Польши.
«Используем угли трех видов. Для ПУТ - марка Г, для печи №1 – Д, для второй печи –
антрацит», - сказал Беспалов.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Украинские предприятия за 2 мес.-2019 сократили выпуск ферросплавов
на 1% и марганцевого концентрата - на 11,5%
22.03.2019

Крупные ферросплавные предприятия Украины - Никопольский и
Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ) - по итогам января-февраля
текущего года суммарно сократили выпуск продукции на 1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 168,62 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в
пятницу, за указанный период выпуск силикомарганца возрос на 1,5% - до 139,06 тыс. тонн,
тогда как ферромарганца снизился на 31,5% - до 12,61 тыс. тонн. Кроме того, производство
ферросилиция (в пересчете на 45%-ный) сократилось на 13,8% - до 14,31 тыс. тонн,
металлического марганца - на 7,7%, до 1,31 тыс. тонн. НЗФ также увеличил выпуск других
ферросплавов на 51,1% - до 1,33тыс. тонн. Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и
Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и МГОК, оба - Днепропетровская
обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, в январе-феврале суммарно
произвели 160,72 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 11,5% меньше, чем в январефеврале-2018. При этом МГОК в январе-феврале текущего года произвел 62,95 тыс. тонн
концентрата (снижение на 7,2% по сравнению с январем-февралем-2018), ПГОК - 97,77 тыс.
тонн (падение на 14%). Кроме того, ПГОК выпустил 21,09 тыс. тонн марганцевого
агломерата, что меньше на 23,7%, чем в январе-феврале-2018 его не производил. Как
сообщалось, НЗФ и ЗЗФ по итогам 2018 года суммарно нарастили выпуск продукции на
0,8% по сравнению с 2017 г. - до 1 млн 35,17 тыс. тонн, в том числе выпуск силикомарганца
возрос на 6% - до 859,64 тыс. тонн, тогда как ферромарганца снизился на 30,6% - до 79,48
тыс. тонн. При этом производство ферросилиция упало на 18,8% - до 75,44 тыс. тонн,
металлического марганца - на 2,4%, до 7,46 тыс. тонн. НЗФ также выпустил 13,15 тыс. тонн
других ферросплавов, тогда как в 2017 году - 1,41 тыс. тонн (рост в 9,3 раза). ПГОК и МГОК в
2018 г. суммарно произвели 1 млн 521,9 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 6,8%
больше, чем в 2017 г. При этом МГОК в 2018 году произвел 570,44 тыс. тонн концентрата
(рост на 4,6% по сравнению с 2017г), ПГОК - 951,46 тыс. тонн (рост на 8,2%). Кроме того,
ПГОК произвел 196,60 тыс. тонн марганцевого агломерата, что выше предыдущего года на
21,3%. ПриватБанк (Днепр) до национализации организовывал бизнес СЗФ (находится на
НКТ) и ЗЗФ, МГОКа и ПГОКа (ОГОКа). Никопольский завод ферросплавов контролируют
группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы
"Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

ЧАО "Днепроспецсталь" завершило 2018 год с чистым
убытком в размере 428,452 млн грн
20.03.2019

ЧАО
"Электрометаллургический
завод
"Днепроспецсталь"
(Запорожье) завершило 2018 год с чистым убытком в размере 428,452 млн
грн, тогда как в 2018 г. получило чистую прибыль в размере 61,024 млн грн.
Согласно информации, опубликованной к повестке дня назначенного на 23 апреля
годового собрания акционеров ЧАО, его непогашенный убыток к концу прошлого года
составил 2 млрд 353,587 млн грн. За год завод сократил текущие обязательства на 56,9% до 2 млрд 119,766 млн грн. При этом долгосрочные обязательства возросли в 2,9 раза - до 4
млрд 730,315 млн грн. В то же время дебиторская задолженность уменьшилась на 10,8% до 1 млрд 383,417 млн грн. Согласно объявлению, активы предприятия в 2018 году
возросли на 2% - до 8 млрд 125,445 млн грн, в том числе возросли основные средства – на
3,1%, до 4 млрд 935,636 млн грн. Акционерам предлагается утвердить ряд дополнительных
соглашений к кредитным договорам с "Ощадбанком". "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. По данным НДУ на первый квартал 2018
года, его акциями владели компании Wenox Holdings Ltd. - 47,1128%, Boundryco Ltd 11,0131%, Gazaro Ltd – 16,5197% (все - Кипр). Ранее сообщалось, что международная
инвестиционно-консалтинговая группа EastOne в мае 2008 года продала принадлежащий
ей пакет акций "Днепроспецстали", находившийся ранее под мандатом группы. При этом
новых акционеров завода связывают с VS Energy International, бенефициарами которой
является несколько российских предпринимателей, в том числе депутат Госдумы РФ
Александр Бабаков. По данным агентства "Интерфакс-Украина", на середину марта 2008
года EastOne принадлежало около 30% акций "Днепроспецстали". Уставный капитал ПАО
составляет 49,720 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Российский «Мечел» рассчитался за покупку захваченного
боевиками завода в Донецке
22.03.2019

Горно-металлургическая группа «Мечел» российского олигарха Игоря
Зюзина полностью рассчиталась за купленный в 2011г. «Донецкий
электрометаллургический завод» (ДЭМЗ), контроль на которым потеряла
почти три года назад.
Как говорится в отчетности компании по МСФО, «Мечел» купил 100% донецкого
завода в декабре 2011 года за $537 млн c оплатой ежемесячными долями до конца 2018 г.
«В феврале 2019 г. группа полностью выплатила возмещение», – говорится в отчете.
Обремененная внушительным финансовым долгом компания в 2014 г. пыталась продать
предприятие в счет погашения задолженности завода перед ней на $80 млн, но безуспешно.
В конце июля 2016 г. российская металлургическая компания «Мечел» сообщила о
получении «Распоряжения о введении временной государственной администрации на
целостный имущественный комплекс ЧАО «Донецкий электрометаллургический завод»,
входящее в группу «Мечел» за подписью главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко. В
связи с этим, компания заявила о риске «утраты контроля на неопределенный срок над
любой будущей производственной и коммерческой деятельностью ДЭМЗа». ДЭМЗ был
самым современным заводом группы «Эстар» Вадима Варшавского до 2009 года, когда изза долгов он перешел к инвестподразделению «Альфа-банка». «Мечел» в 2011 г. выкупил
его за $537 млн, а в 2015 году компания создала резерв под обесценение вложений в Daveze
Limited (структура, которая приобрела завод) в размере 14,43 млрд руб., а в следующем
году увеличила его до 17,05 млрд руб.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Почему в Украине не развита
электрометаллургия
29.03.2019

Из-за малого объема внутреннего рынка в Украине не развиваются
сложные металлургические переделы. Об этом пишет аналитик «ГМКЦентра»,к.э.н. Андрей Глущенко.
В мировой практике электрометаллургическое производство считается самым
современным и перспективным. В 2018 г. в электродуговых печах выплавлено 28,0% стали
в мире. В странах, входящих в ТОП-10 мировых производителей стали, эта доля еще выше:
например, в Южной Корее – 32,9%, Индии – 56,8%, США – 68,4%, Турции – 69,2%, Италии –
80,3%. В Украине только 7,0% стали произведено электрическим способом. Возникает
логичный вопрос: почему Украина отстает от мировых лидеров? За период независимости
в нашей стране созданы следующие электрометаллургические заводы: 1999 г. – Донецкий
электрометаллургический завод (ДЭМЗ), организованный на базе цехов Донецкого
металлургического завода (годовая мощность – 1,0 млн т стали, инвестиции в модернизацию – $150 млн); 2008 г. – «Электросталь», г. Курахово (0,3 млн т стали, инвестиции в
строительство – около $80 млн); 2010 год – «ТСА-Стил Групп», г. Павлоград (0,2 млн т стали,
инвестиции в строительство – $11 млн); 2012 год – «Интерпайп Сталь» («Днепросталь»), г.
Днепр (1,3 млн т стали, инвестиции в строительство – $700 млн). На уровне нереализованных проектов остались завод «Евро Финанс ЛТД» в Белой Церкви (годовая мощность – 1
млн т стали, предполагаемые инвестиции – $500 млн) и электросталеплавильный комплекс
«Донецкстали» (годовая мощность – 1,5 млн т стали; по состоянию на начало августа 2013
года выполнено 88% строительных работ, однако из-за начала АТО проект не был до конца
реализован). Ситуация на уже построенных электрометаллургических заводах также
оказалась весьма сложной. ДЭМЗ с конца 2012 г. работал с перебоями, а в январе 2014
полностью остановился. Производство на «Электро-стали» (Курахово) осуществляется
неритмично, время от времени предприятие простаивает. Завод «ТСА-Стил Групп»
остановлен в октябре 2011 г. Единственный успешный завод – «Интерпайп Сталь». Это
предприятие обеспечивает круглой заготовкой другие заводы «Интерпайп», специализирующиеся на выпуске бесшовных труб и железнодорожных колес. Этот пример показывает,
что электрометаллургические предприятия могут быть успешными только в случае
интеграции в цепочки создания высокой добавленной стоимости. Продажа полуфабрикатов не может обеспечивать стабильную загрузку электросталеплавильных мощностей. Это
доказывает пример завода «Электросталь» (Курахово), который в последний раз
простаивал с декабря 2018 г. по март 2019 г. Это предприятие построено для обеспечения
Донецкого металлопрокатного завода квадратной заготовкой. Однако в связи с военным
конфликтом хозяйственные связи между заводами были разорваны. В настоящее время
для «Электростали» экспорт – это единственная возможность продать заготовку. Но
квадратная заготовка – самый распространенный типовой продукт, в котором
электрометаллургические заводы не имеют никаких преимуществ. В отличие от металлургических комбинатов, входящих в состав вертикально-интегрированных групп и имеющих
доступ к собственным источникам железорудного сырья, электрометаллурги-ческие
заводы покупают лом у сторонних поставщиков на рыночных условиях. Поэтому электрометаллургическим заводам трудно конкурировать с меткомбинатами. Традиционно
электрометаллурги-ческие предприятия создавались в формате мини-заводов, которые
расположены рядом с потребителями и ориентированы на удовлетворение их потребностей. Но в Украине объем внутреннего рынка достаточно низкий (4,5-5,0 млн т металлопродукции в год). Из-за этого не развиваются сложные металлургические переделы, и
продукция электрометаллурги-ческих заводов остается невостребованной. Существенным
препятствием для развития электрометаллургии остается недостаток лома. Ситуацию еще
больше усугубил бы электросталеплавильный комплекс «Донецкстали». В условиях работы
всех имеющихся электросталеплавильных мощностей (в т.ч. ДЭМЗ и «Донецкстали»,
которые сейчас находятся на временно неконтролируемой территории) украинского
металлолома на всех явно не хватило бы. В Украине 75% лома связано с выводом из
эксплуатации металлоконструкций существующих предприятий. Низкие объемы капитальных инвестиций сдерживают как наращивание ломозаготовки, так и рост внутреннего
спроса на металлопродукцию. Поэтому электрометаллургия не может полноценно
развиваться в отрыве от внутреннего рынка. Как и металлургия Украины в целом.
Читать полностью >>>
© Андрей Глущенко
По материалам gmk.center
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

Сировина для електрокарів: якими запасами
кольорових металів володіє Україна?
27.03.2019

На дорогах різних країн світу росте кількість електрокарів та гібридних авто, для виготовлення ключового компоненту яких - акумуляторів,
потрібна специфічна сировина – кольорові метали.
Попит на електрокари підняв питання наявності запасів та можливості видобутку
літію, нікелю, кобальту та марганцю. Україна також має запаси цих металів та в
майбутньому може стати постачальником цієї сировини на світовий ринок. В Державній
службі геології та надр повідомили, що за кількістю покладів деяких зі згаданих
металів Україна посідає перше місце в світі, геологічні поклади інших потребують
подальшого вивчення та залучення інвестицій. Марганець: Україна посідає перше місце в
світі за підтвердженими запасами марганцю та друге місце за обсягом загальних запасів. В
Дніпропетровській та Запорізькій областях розташований найбільший за покладами
марганцю в світі Нікопольський марганцеворудний басейн. Окрім Нікопольського родовища, марганцеві руди добуваються на Велико-Токмацькому родовищі (Запорізька область)
та на техногенному (утвореному в результаті промислової діяльності) шламосховищі ім.
Максимова (Дінпропетровська обл). Балансові запаси марганцю на Нікопольському,
Федорівському (Дніпропетровська та Хероснька обл) та Велико-Токмацькому родовищі 2,37 млрд т, позабалнсові – 53 млн т, запаси згаданого шламосховища - 6,35 млн т. У 2018р
видобуток марганцевих руд проводився на Нікопольському родовищі (видобуто 3 535 тис
т) та на шламосховищі (237,3 т). Нікель та кобальт: Родовища нікелю та кобальту
розташовані в Кіровоградській та Дніпропетровській обл. 12 родовищ нікелю містять 217,8
тис т балансових та 121,2 тис т позабалансо-вих запасів. Балансові запаси кобальту
враховуються по одинадцяти кобальтвміщуючих силікатно-нікелевих родовищах та
становлять 9 859 т (позабалнсові – 8 020 т). На сьогодні видобуток нікелевовмісної руди
здійснюється для виготовлення феросплавів для потреб металургії. Окремо видобутку
кобальту не здійснюється. В Держгеонадрах вважають, що перспективними для видобутку
нікелю є сульфідно мідно-нікелеві родовища, зокрема Прутівська ділянка, яка розташована
в Житомирській області. Запаси нікелю та кобальту в таких родовищах оцінюються в тисячі
тон. Літій: Родовища літію розташовані в Кіровоградській, Донецькій, Дніпропетровській
та Житомирській областях. Державним балансом запасів корисних копалин України
обліковується 3 родовища руд літію: Шевченківське (Донецька обл), Полохівське (Кіровоградська обл) та Добре (Кіровоградська обл). Обсяг запасів літію, відповідно до
законодавства, становлять державну таємницю. В 2017-2018рр спецдозволи на видобуток
літію отримали ТОВ «Петро-Консалтинг» та ТОВ «Регіональні інвестиційні технології»,
проте видобуток не проводився. ….
Дані про ділянки можна знайти за посиланнями >>>
За матеріалами Держгеонадр
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ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Сєвєродонецькому "Азоту" можуть
вимкнути електрику

Титанова схема Фірташа: Чому ЗТМК уже два роки
не повертають державі
20.03.2019

Процес повернення державі металургійного гіганта, який наразі
контролює Фірташ, максимально затягується. Для чого це робиться, хто
купує його продукцію і чому завод заробляє все менше.
Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), який контролює Дмитро Фірташ,
нарешті можуть повернути у власність держави. ЕП раніше розповідала про державноолігархічне партнерство, у результаті якого Україна фактично втратила це стратегічне
підприємство - єдиний у Європі завод з виробництва титанової губки. Фірташ не виконав
взяті на себе зобов'язання: $110 млн, які олігарх повинен був вкласти у модернізацію
заводу, були витрачені менеджментом компанії не за призначенням. Замість оновлення
потужностей кошти опинилися на рахунках банку "Надра", яким володів Фірташ, а потім
були направлені на погашення боргів. У підсумку суд ухвалив рішення повернути завод
державі. Проте ЗТМК досі під контролем менеджменту олігарха. Процес повернення активу
на баланс держави затягується, прокурори не поспішають, а команда Фірташа тимчасом
вичавлює із заводу все можливе, максимально завантажуючи зношені потужності. У 2012 р.
Tolexis Trading Ltd. купила 49% державного ЗТМК. За умовами підписаного договору
власник повинен був внести 110 млн дол у статутний капітал підприємства для його
модернізації. У липні 2018 р. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила
про кінець титанового свята Фірташа на ЗТМК. Господарський суд Запорізькій обл. нарешті
розірвав договір про заснування ТОВ "ЗТМК", який у 2013 р. уклали ФДМ та "Толексіс
трейдинг лімітед", яку контролює Фірташ. Розірвання договору означає повернення
цілісного майнового комплексу заводу в управління Фонду держмайна. Юристи олігарха
намагалися оскаржити рішення, але апеляційна інстанція залишила його чинним. Розгляд
справи закінчено, і 12 березня Верховний суд повинен був ухвалити остаточне рішення.
Однак суддя взяла перерву до 15 березня, а потім пішла на лікарняний. ...
Перемога з гірким присмаком >>>
© Економічна правда, Центр протидії корупції
За матеріалами epravda.com.ua
Верховный Суд отменил незаконные решения судов первой и апелляционной
инстанций по возврату ЗТМК государству
22.03.2019

Компания Tolexis Trading Ltd оспорила в Верховном суде решения
судов первой и апелляционной инстанций о возврате ЗТМК в
государственную собственность. Об этом сообщает GROUP DF.
Коллегией судей Верховного Суда Украины было принято решение об отмене
решений первой и апелляционных инстанций как таких, которые не отвечают нормам
украинского законодательства. Решением Верховного Суда дело отправлено на повторное
рассмотрение в Хозяйственный суд Запорожской области. Компания Tolexis Trading Limited
вложила в развитие ЗТМК 110 млн долларов. Благодаря инвестициям Tolexis Trading
Limited, ЗТМК из убыточного государственного предприятия с многомиллионными
долгами перед поставщиками и сотрудниками начало работать с прибылью и впервые в
истории комбината выплачивать государству дивиденды. За период с 2013 ЗТМК получило
более 480 млн гривен чистой прибыли, а государство – более 135 млн гривен дивидендов.
При этом, сам учредитель ЗТМК – компания Tolexis Trading Limited приняла решение не
выплачивать себе дивиденды, а направила их на поддержание операционной деятельности
предприятия. Решение Верховного Суда будет способствовать повышению доверия к
Украине как правовому государству со стороны украинских и иностранных инвесторов и
партеров. Отметим, титановый бизнес Group DF представлен следующими предприятиями:
Добыча и обогащение титаносодержащих руд: “Мотроновский горно-обогатительный
комбинат” (Днепропетровская обл., Украина); “Междуреченский горно-обогатительный
комбинат” (Иршанск, Украина); “Валки-Ильменит” (Иршанск, Украина). Производство
диоксида титана: “Юкрейниан Кемикал Продактс” (Армянск, Украина) — ранее «Крымский
титан». Производство титанового шлака, губки и слитков: Group DF владеет 49% долей в
капитале «Запорожского титано-магниевого комбината» (Запорожье, Украина). Учитывая
динамичный рост мировых рынков двуокиси титана и металлического титана, Group DF
стремится создать вертикально-интегрированную международную группу компаний,
которая охватит всю производственную цепочку от добычи титаносодержащих руд до
производства различных видов конечной продукции. Благодаря запланированным
инвестициям в модернизацию предприятий и расширение производственных мощностей, а
также в консолидации новых предприятий, Group DF стремиться стать одним из ведущих
игроков на мировых рынках титановой продукции.
Читать полностью >>>
По материалам GROUP DF
 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ

Мониторинг использования тарифной квоты по
импорту украинского металлопроката в ЕС
27.03.2019

Состояние использования квоты в рамках окончательной защитной
меры, установленной Европейской комиссией в отношении металлопроката
происхождением из Украины, импортируемого в страны ЕС.
Меры распространяются на 14 категорий украинской металлопродукции, из
которых по 12 применяются индивидуальные тарифные квоты, используемые по
годичному принципу, а по 2 (группа 1 и группа 20) – глобальные тарифные квоты (т.е. first
come – first served), используемые по квартальному принципу. После исчерпания квоты
начинается действие защитной 25%-й импортной пошлины. Всего предусмотрено 3
периода (I – c 2.02.2019 по 30.06.2019; II – с 1.07.2019 по 30.06.2020; III – с 1.07.2020 по
30.06.2021) общей продолжительностью 10 кварталов. В случае, если страна выбирает
собственную индивидуальную квоту по конкретной группе, а в последнем квартале
текущего периода (т.е., во II, VI и X кварталах) остаются невыбранными объемы глобальной
тарифной квоты по этой же группе, то такие страны получают возможность поставлять
свою продукцию уже в рамках оставшейся глобальной тарифной квоты без уплаты
защитной пошлины. Особенности глобальной тарифной квоты: в рамках одного периода
невыбранные объемы предыдущего квартала переходят в последующий; квоты, не
выбранные на момент окончания последнего квартала текущего периода, в последующий
период не переходят («сгорают»); использование объемов предыдущего квартала будет
продолжаться еще в течение 20-ти рабочих дней последующего квартала (для обеспечения
«прохождения» всех неиспользованных объемов, находившихся в состоянии «ожидания» на
момент окончания предыдущего квартала); в случае «исчерпания» квартальной квоты до
окончания квартала, на срок между датой «исчерпания» квоты и началом следующего
квартала того же периода действует импортная пошлина 25%; Особенности
индивидуальной тарифной квоты: неиспользованные к моменту окончания предыдущего
периода объемы квоты в последующий период не переходят («сгорают»); …
Читать полностью (инфографика) >>>
Читайте также: Украина в мировом
металлургическом производстве за 2
По материалам ОП «Укрметаллургпром»
мес. 2019 г. >>>
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ТОВ «ЛЕО» з 1 квітня буде вимушена відключити від
електропостачання 16 споживачів через закінчення терміну дії договору з
постачальником «останньої надії» (ПОН) та відсутність нового
постачальника.
"Згідно з законом, 16 клієнтів компанії «Луганське енергетичне об’єднання»
(«ЛЕО») протягом січня-березня є споживачами постачальника «останньої надії», договір з
яким закінчується 31 березня. Якщо ці споживачі до кінця цього місяця не знайдуть нового
постачальника, з 1 квітня вони залишаються взагалі без постачальника, що є підставою
(згідно з законом «Про ринок електроенергії») для їх відключення", - пояснив комерційний
директор компанії Юрій Склєма ТОВ «ЛЕО». До об’єктів, яким загрожує відключення,
входять такі потужні об’єднання, як ПАТ «Азот», Сєвєродонецька ТЕЦ і низка комунальних
підприємств, що забезпечують найбільші міста області водою та теплом.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Ревіталізація промзон. Що відбувається з київським
ртутним заводом «Радикал»
20.03.2019

Цього року київська влада розпорядилися очистити територію заводу
«Радикал» поруч зі станцією метро «Лісова» від ртутного забруднення.
Роботи повинні провести до 2025 року.
Протягом п’яти років на території заводу почнуть збирати і вивозити ртутемісткі
відходи за межі міста і на поховання. Незважаючи на те, що з «Радикалу» не вивезли всю
ртуть, там вже давно існує безліч активностей - торгових, розважальних, промислових. Чи
можна там працювати і відпочивати, і що потрібно робити з цією територією - з’ясували
Ua.News. Джентрифікація і ревіталізація - модні терміни зі словничка сучасного урбаніста.
Їх часто можна побачити в фейсбуці або почути на лекціях про розвиток міста. Ці терміни
описують досить складні процеси – перетворення старих промзон в точки тяжіння молоді,
перенесення активності з центру міста, заміщення бідного населення багатим, а також
економічні і соціальні наслідків цих явищ. Адже урбаністика - це не тільки перекладання
плитки. На Заході - в США і Європі - ревіталізація промислових територій почалася у другій
половині XX ст., коли стало вигідним переносити виробництво у країни третього світу - там
труд працівників коштує дешеве. В Україні зовсім інша історія. Різкий занепад
промисловості настав на початку 1990-х років - через розпад Радянського Союзу виробничі
ланцюжки між підприємствами в різних республіках порушилися. Змінилася структура
економіки, з’явилися кордони, нові потреби держави і населення. Частина спорожнілих
заводів протягом довгих років була закинута, інші зайняли дрібні підприємці авторемонтні станції, склади, невеликі приватні сервіси. Деякі заводи за останні десять
років демонтували - виявилося, що на їхньому місці вигідніше будувати житло. Нові
квартали з’явилися на місці колись небезпечних виробництв і установ: гумового заводу,
інституту ядерних досліджень. Інші заводи перетворилися на офіси. Сотні невеликих
контор розташовуються на території зниклих київських виробництв-гігантів: радіозаводу,
заводу «Промзв’язок» на Петрівці, кластера заводів «Радикал» та «Хімволокно» …
Про історію «Радикала» >>>
За матеріалами ua.news
У Калуші ліквідують «калійний завод» і шукають підприємство, що
утилізує 37 тонн сірчаної кислоти
21.03.2019

У Калуші засідала міська комісія з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій розглядали проблемні питання
з ліквідацією «Калійного заводу».
На засіданні виступив Ігор Ковальський, якого 17 липня минулого року
господарським судом Івано-Франківської області було призначено ліквідатором дочірнього
підприємства «Оріани» – «Калійного заводу». За словами ліквідатора, справа про
банкрутство ДП «Калійний завод» була порушена за ініціативою Пенсійного фонду. На цей
час уже сформовано реєстр вимог кредиторів. Борги підприємства складають 99 млн
гривень, інформують Вікна. Проведена інвентаризація майна та здійснюються заходи з
погашення заборгованої зарплати – 700 тисяч гривень. Як виявилося, на балансі калійного
заводу немає ні землі, ні виробничих приміщень, повідомив Ігор Ковальський. Зате є 37
тонн концентрованої сірчаної кислоти. «На балансі підприємства рахуються виробничі
запаси, ряд об’єктів енергетичної інфраструктури та сірчана кислота. З 17 липня я тричі
звертався до міської ради щодо вирішення ряду питань. Зокрема, це стосувалося архівної
документації, сірчаної кислоти та енергетичної інфраструктури, яка є важливою у разі,
якщо буде стояти питання відновлення виробництва калійних добрив», – повідомив він. По
суті, з «Калійним заводом» пов’язане лише одне питання, яке є становить потенційну
екологічну загрозу, – це сірчана кислота. За словами ліквідатора, ситуація є такою: на
території демонтованої сульфатної фабрики є дві ємності, в яких знаходяться 37 тонн
концентрованої сірчаної кислоти. Вона там зберігається багато років. Раніше управління
надзвичайних ситуацій порадило звернутися на Калуську ТЕЦ і ТОВ «Карпатнафтохім»,
однак підприємства не виявили бажання безкоштовно отримати кислоту. Тож тепер
шукають структуру, яка погодиться утилізувати «хімію». Непотрібною виявилися не лише
37 тонн кислоти, а й трансформаторна підстанція на 16 МВт. Раніше вона забезпечувала
роботу сульфатної фабрики. Однак підстанція не має адреси і права власності. Підстанцію,
за словами Ігоря Ковальського, під час ліквідації можуть продати як набір обладнання за 2
млн гривень. Відтак, як повідомив Ігор Ковальський, для повної ліквідації підприємства
потрібно ще близько року. «ДП «Калійний завод» не має інших об’єктів, які несуть загрозу,
не має відходів, не має жодного хвостосховища чи кар’єру. Через півроку-рік воно буде
ліквідоване», – доповаів ліквідатор. Раніше Калуська міська комісія з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала незадовільною роботу АТ «Оріана»
та повну безвідповідальність в. о. генерального директора Олега Савчука щодо вирішення
техногенно-екологічних загроз на об’єктах, які знаходяться в управлінні чи належать на
корпоративних правах «Оріані».
Читати повністю >>>
За матеріалами report.if.ua
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Черкаський "Азот" Фірташа не домігся визнання
недійсною кредитної угоди зі Сбербанком

Суд Москвы отложил рассмотрение итогов процедуры наблюдения о
банкротстве "Титановые инвестиции"
21.03.2019

Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов ПАТ “Азот” (м.
Черкаси) до Сбербанку в справі №910/16655/18 про визнання недійсним
договору про відкриття кредитної лінії №25-В/10/35/ЮО/КЛ від 10.11.2010.
Свій позов позичальник мотивував у т.ч. тим, що угода передбачала сплату ним
комісії та відсотків у розмірі, який обчислюється від суми кредитної лінії у валюті кредиту в доларах США, тоді як у Сбербанку “була відсутня індивідуальна ліцензія на укладення
кредитного договору зі сплатою процентів та комісій у іноземній валюті” (цитата).
Водночас суд констатував, що “враховуючи наявність у відповідача на час укладення
кредитного договору банківської ліцензії та дозволу на право здійснення операцій з
валютними цінностями, виданих Національним банком України, видача кредиту, сплата
процентів і комісій за ним не вимагали наявності індивідуальної ліцензії на використання
іноземної валюти на території України як засобу платежу у жодної зі сторін кредитного
договору” (цитата). Як писав Finbalance, 26.11.2018 Госпсуд Черкаської області відкрив
провадження в справі №925/1208/18 за позовом Сбербанку до черкаського хімзаводу
«АЗОТ» (підконтрольний Дмитру Фірташу) та його дочірнього підприємства «Хімік» про
стягнення 2,2 млрд грн заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії №25В/10/35/ЮО/КЛ від 10.11.2010.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Байер в Украине получила нового главу
аграрного подразделения
21.03.2019

Компания «Байер» объявила о назначении Франка Хатке
руководителем объединенного аграрного подразделения в Украине с 1
апреля 2019 года. Об этом сообщает agroportal.ua
В состав объединенного подразделения войдут сотрудники подразделения Crop
Science компании «Байер» и сотрудники компании «Монсанто» в Украине, говорится в
сообщении компании. Франк Хатке до этого был руководителем регионального маркетинга
компании «Байер» в странах Центральной и Восточной Европы и имеет более 25 лет опыта
на разных должностях в маркетинге и продажах в сфере сельского хозяйства. Он будет
работать в Киеве и подчиняться Иву Пике, руководителю кластера стран Восточной
Европы. Лидия Озерова, которая возглавляла ООО «Монсанто Украина» с июня 2016 года,
продолжит свою работу в «Байер» в Швейцарии на новой должности руководителя по
стратегии технических культур в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. «Работая
как одна объединенная организация, мы имеем уникальную возможность обмениваться
лучшим опытом и экспертными знаниями. А это означает, что в Украине мы и в
дальнейшем будем продолжать предоставлять лучшие продукты и инновации для наших
агропроизводителей», - прокомментировал Франк Хатке. Для справки: «Байер» - это
международная компания, работающая в сферах здравоохранения и сельского хозяйства. В
2018 финансовом году группа компаний «Байер» насчитывала около 117 тыс. сотрудников,
а объем продаж составлял €39,6 млрд. «Байер» в Украине является частью глобального
концерна «Байер АГ» (Bayer AG) с штаб-квартирой в Леверкузене (Германия). В Украине
компания «Байер» начала работу с 1992 года. «Байер» в Украине представлен на сегодня
такими
направлениями:
фармацевтическое
подразделение,
подразделение
безрецептурных препаратов, аграрное подразделение, отдел защиты здоровья животных.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
ОПЗ відсудив у податківців
490 мільйонів
25.03.2019

Одеський припортовий завод виграв в апеляційному суді справу
проти Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про
переплату податку на прибуток на суму 489,79 мільйона гривень.
"Нарешті ми отримали рішення апеляційної інстанції про стягнення на користь ОПЗ
з податкової 489,79 млн грн переплати податку на прибуток. Попереду ще шлях до
фактичного отримання цих грошей, які стабілізували роботу нашого заводу", - повідомив
заступник гендиректора заводу Микола Щуриков у Facebook. П'ятий апеляційний
адміністративний суд залишив без задоволення скаргу Одеського управління Офісу
великих платників податків ДФС на рішення суду першої інстанції, який за позовом ОПЗ
визнав протиправною бездіяльність управління щодо повернення заводу 489,7 млн ??грн
переплати податку на прибуток. ОПЗ простоює з кінця квітня 2018 року. Запуск ОПЗ було
заплановано на 1 лютого, але його відклали. Влада розглядає декілька механізмів для
запуску безперебійної роботи ПАТ "Одеський припортовий завод".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

26.03.2019

Арбитражный суд Москвы во вторник отложил на 23 мая
рассмотрение итогов процедуры наблюдения в рамках дела о банкротстве
ООО "Титановые инвестиции" Дмитрия Фирташа, передал корреспондент
"Интерфакса" из суда.
На заседании представитель должника заявил ходатайство об отложении слушания
в связи с тем, что горсовет г.Армянска (Крым) должен рассмотреть вопрос, касающийся
банкротства предприятия, во вторник, 26 марта. "Для проработки вопроса и подготовки
документов потребуется не менее двух месяцев", - сказала представитель администрации
города. Представитель ВТБ, выступающего заявителем по делу о банкротстве, и временный
управляющий компании не возражали против отложения слушания. Представитель
"Титановых инвестиций", отвечая на вопрос суда, сказал, что по итогам принятия решения
горсоветом Армянска в отношении должника может быть введена процедура внешнего
управления либо заключено мировое соглашение. Он также отметил, что предприятие
продолжает работу и "пытается" платить зарплату. Временный управляющий, выступая на
заседании, сообщил, что продолжается анализ финансового состояния предприятии, он
ожидает поступления бухгалтерских документов за 2018 год. По его словам, поступившие
требования кредиторов уже рассмотрены, реестр в размере почти 3 млрд рублей
сформирован. Он также заявил, что признаки неплатежеспособности существуют, но он
заинтересован в восстановлении предприятия. Как сообщили в феврале "Интерфаксу" в
суде, тогда на заседании говорилось, что администрация Армянска может предоставить
"Титановым инвестициям" поручительство в размере обязательств перед кредиторами.
Ранее суд принял решение проводить процедуру банкротства ООО "Титановые
инвестиции" Д.Фирташа как градообразующего предприятия. В соответствии с
законодательством при банкротстве таких предприятий предусмотрена возможность
введения финансового оздоровления по просьбе публичного образования и под его
поручительство. Кроме того, закон предусматривает гарантии сохранения 50% рабочих
мест на срок до трех лет. При банкротстве градообразующих предприятий их продажа
возможна в ходе внешнего управления и конкурсного производства. В соответствии с
законом при рассмотрении дела о банкротстве градообразующей организации лицом,
участвующим в деле, признается соответствующий орган местного самоуправления. В
качестве лиц, участвующих в деле, судом могут быть также привлечены федеральные
органы исполнительной власти и органы исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации. В связи с этим суд тогда привлек к участию в деле о
банкротстве компании администрацию г.Армянска. Выступая на заседании, представитель
трудового коллектива должника ранее пояснила суду, что на предприятии работает около
4 тыс. чел., что составляет примерно 60% работоспособного населения Армянска.
Процедура наблюдения в отношении "Титановые инвестиции" была введена 20 февраля
2018 года по заявлению ВТБ. Задолженность компании перед банком, включенная в реестр,
составляет 2,5 млрд руб. Законность этих требований была установлена в предшествующем процессе. В его рамках ВТБ взыскивал $46,2 млн, в том числе $6,8 млн процентов, с
украинской Ukrainian Chemical Products, которой банк выдал $39,39 млн до 1 июня 2016 г.
по договору, подписанному 24 апреля 2015 г. "Титановые инвестиции" первоначально
выступали в качестве третьего лица по делу, а затем суд сделал эту компанию
соответчиком. Представители Ukrainian Chemical Products и "Титановых инвестиций"
говорили ранее на заседании суда, что кредит не был возвращен в связи с аннексией Крыма
Россией и введением международных санкций. Эти компании предъявили встречный иск к
ВТБ - о признании кредитного договора недействительным, но суд его отклонил. Ukrainian
Chemical Products - это бывшее украинское ЧАО "Крымский титан", которое в 2014 г. было
перерегистрировано из Армянска в Киев и позднее переименовано. ООО "Титановые
инвестиции" зарегистрировано в июне 2014 г. По данным аналитической системы "СПАРКИнтерфакс", компания принадлежит кипрской Letan Investments Limited - учредителю
австрийской холдинговой компании Д.Фирташа - Group DF International GmbH. В
долгосрочной аренде у "Титановых инвестиций" с осени 2014 года находится имущество
расположенного в Армянске завода "Крымский титан" - крупного производителя диоксида
титана. В настоящее время предприятие называется "Армянский филиал ООО "Титановые
инвестиции". В октябре 2018 г. предприятие возобновило работу после полуторамесячного
простоя, который был связан с резким ухудшением экологической ситуации в Армянске.
Одной из возможных причин выбросов химвеществ в атмосферу называли испарения с
кислотонакопителя завода. Практически одновременно с запуском предприятия его
администрация сообщила, что до 2021 года в повышение экологической безопасности
завода будет инвестирован 1 млрд рублей.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 АГРОХІМІЯ (МІН. ДОБРИВА, ЗЗР)

В Україні накопичилося 11,5 тисяч тонн
отрутохімікатів
18.03.2019

В Харьковской области построять
уникальный завод
26.03.2019

Инвестиционный
проект
по
строительству
завода
кальцинированной соды разработан для Харьковской области. Об этом 25
марта рассказали в госучреждении «НИОХИМ», которое и является
разработчиком проекта.
Как сообщается, инвестиции относятся к перспективным, ведь их период
окупаемости рассчитан на 8 лет. Стоимость проекта составляет порядка 380 миллионов
долларов. К слову, мощность предприятия составит 400 тысяч тонн в год. Указывается, что
кальцинированная сода широко используется в производстве стекла, а также в химической,
пищевой, металлургической отраслях промышленности. Ее отходы являются сырьем для
производства строительных материалов, синтетических моющих средств, реагентов и
другого. Примечательно, ранее на территории Украины функционировало 3 подобных
завода – в Славянске Донецкой обл., Лисичанске Луганской обл. и Красноперекопске АР
Крым. По разным причинам (из-за износа оборудования, исчерпания запасов и аннексии
полуострова) предприятия были закрыты.
Читать полностью >>>
По материалам kh-news.net

У різних областях України зберігається майже 11,5 тис. тонн
непридатних отрутохімікатів. На цьому наголосив міністр екології та
природних ресурсів України Остап Семерак.
"Нині на території України непридатних для використання отрутохімікатів є в межах
11,5 тис. т. Згідно з урядовими рішеннями, їх можна утилізувати і за кордоном... Органи
місцевого самоврядування в рамках коштів із екологічного податку самостійно можуть
залучати до цього процесу ті організації чи фірми, які мають право на збір та утилізацію
таких отрутохімікатів", - сказав Остап Семерак, відповідаючи на запитання кореспондента
Укрінформу про ситуацію з утилізацією отрутохімікатів в Україні. Він наголосив, що така
процедура має відбуватися через систему PrоZorro. А Державна екологічна інспекція —
здійснювати контроль за реалізацією таких заходів. Міністр також додав, що у в цілому
обговорення проблеми розташування накопичувачів та переробки відходів виробництва
дуже актуальне в контексті комплексної стратегічної роботи, яку проводить уряд України у
формуванні нової політики поводження з такими відходами. Сьогодні ж Семерак провів у
Тернополі "круглий стіл", на якому йшлося про стратегію регіонального розвитку в
контексті формування та реалізації екологічної політики на місцях за участю керівництва
області, посадових осіб державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
У рамках "кругло столу" відбулася селекторна нарада із залученням до обговорення
проблеми керівників всіх районів та міст обласного значення, а також представників
об’єднаних територіальних громад регіону. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
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ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 СВІТЛОТЕХНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Гройсман: Позначка made in Ukraine –
найкраща реклама країни

НБУ не домігся закриття справи про
банкрутство "Росави"
19.03.2019

Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну
скаргу НБУ та залишив без змін ухвалу Госпсуду Київської області від
27.11.2018, якою було відкрито банкрутство ПрАТ “Росава”.
“Місцевий суд законно і обгрунтовано відкрив провадження у справі про
банкрутство ПрАТ "Росава" з урахуванням особливостей процедури банкрутства боржника,
що ліквідується власником, встановлених ст. 95 ЗУ "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"”, - констатував Північний апеляційний госпсуд. Як
писав Finbalance, 04.12.2018 Госпсуд Київської області визнав банкрутом ПрАТ “Росава” та
відкрив ліквідаційну процедуру. Згідно з судовими матеріалами, в грудні 2018 року до
Госпсуду Київської області надійшла заява НБУ про визнання грошових вимог до ПрАТ
“Росава” на суму 5,7 млрд грн. Компанія "Росава" підконтрольна нардепу Костянтину
Жеваго. Вона експлуатує Білоцерківський шинний завод. 30.04.2018 загальні збори
акціонерів ПрАТ “Росава” ухвалили рішення про добровільне припинення товариства
шляхом ліквідації. У компанії називали цей крок “реструктуризацією підприємства”, яка
“передбачає повне збереження поточних робочих місць, збільшення обсягів виробництва,
додаткові інвестиції” (цитата). Після цього Фонд гарантування вкладів публічно заявляв
про борг групи “Росава” перед збанкрутілим банком “Фінанси та кредит” (теж був
підконтрольний нардепу К. Жеваго) в розмірі понад 2 млрд грн. ФГВФО наголошував, що
процес ліквідації ПрАТ “Росава” може призвести до блокування стягнення боргів в
примусовому порядку. Перед цим суди винесли низку рішень, з допомогою яких “Росава”
позбулася поруки перед банком “Фінанси та кредит” за кількома кредитними договорами.
Голова ліквідаційної комісії ПрАТ “Росава” зауважував, що в ході ліквідаційної процедури
було виявлено кредиторську заборгованість компанії-боржника у розмірі 20,58 млрд грн. ...
Читати повністю
За матеріалами finbalance.com.ua
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ)

ККБК сократил объем товарной
продукции на 1,1%
18.03.2019

Киевский картонно-бумажный комбинат в январе-феврале т.г.
сократил объем товарной продукции (в денежном выражении) на 1,1% по
сравнению с тем же периодом 2018 г. - до 853,31 млн грн.
Согласно ее статистическим данным, в натуральных показателях комбинат снизил
выпуск гофротары на 3,5% - до 33,59 млн кв. м, сохранив вторую позицию по ее выпуску в
Украине после Рубежанского КТК (совместно с Трипольским упаковочным комбинатом).
Кроме того, сократился выпуск картона на 14,4% - до 30,25 тыс. тонн. При этом выпуск
тарного картона (включая бумагу для гофрирования) вырос на 2% - до 23,32 тыс. тонн,
тогда как коробочного сократился на 44,4% - до 6,94 тыс. тонн. В то же время выпуск
бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции сохранил прирост по итогам
января-февраля на 14,5% - до 12,86 тыс. тонн (в январе прирост составлял 30%). Выпуск
туалетной бумаги в рулончиках возрос на 7% - до 73,58 млн шт. По данным ассоциации, в
целом в Украине (с учетом непрофильных производителей) выпуск гофротары в январефеврале-2019 сократился на 7,1% - до 149 млн кв. м, бумаги и картона - на 8,7%, до 137,6
тыс. тонн, туалетной бумаги вырос на 3,9% - до 114,69 млн рулончиков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

19.03.2019

Найкращою рекламою України у світі є продукція із позначкою made
in Ukraine. Цю тезу висловив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман
під час робочої поїздки до Тернополя.
"Найкращою рекламою для України як і для Тернопільської області є продукція, що
продається за кордоном з позначкою made in Ukraine, made in Ternopil Region. І "Шредер" –
одна із марок, яка робить таку рекламу", – наголосив Прем’єр-міністр, ознайомлюючись з
роботою підприємства з іноземними інвестиціями "Шредер" у Тернополі, яке
спеціалізується на виготовленні приладів освітлення. За словами глави уряду, структурні
зміни економіки та підвищення конкурентоспроможності на світовому рівні неможливі без
такого джерела, як інвестиційні ресурси, зокрема, іноземних інвестицій. Сьогодні,
підкреслив Гройсман, головне завдання влади – надавати якомога більшу підтримку та
сприяти бізнесу в розширенні діяльності існуючих компаній та створенні нових. "Бо для нас
сьогодні пріоритети – створення нових робочих місць та гідна оплата праці, щоб українці не
виїжджали за кордон, а могли працювати вдома", – зауважив прем’єр. Основними
напрямами діяльності підприємства "Шредер" є виробництво високоефективних
світильників для освітлення, вулиць, доріг, автомагістралей, мостів, тенісних кортів і
спортивних споруд, автозаправок та промислових приміщень, паркових зон.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Львовский электроламповый завод "Искра" завершило 2018 год
с чистым убытком в размере 8 млн грн
21.03.2019

Львовский электроламповый завод "Искра" завершил 2018 г., по
предварительным данным, с чистым убытком в размере 7,96 млн грн, что в
9,3 раза меньше аналогичного показателя 2017 года.
Согласно информации в опубликованном в системе раскрытия НКЦБФР объявлении
о проведении общего собрания акционеров АО 24 апреля, непокрытый убыток на 1 января
2019 года составлял почти 364,35 млн грн (годом ранее – 356,54 млн грн). Как сообщалось,
в 2017 году завод нарастил убыток в 3,5 раза к предыдущему году - до 73,79 млн грн.
Согласно публикации, текущие обязательства АО за 2018 год выросли на 12,8% - до 1 млрд
791 млн грн, долгосрочные немного сократились - до 122,93 млн грн. "Искра" за прошлый
год нарастила суммарную дебиторскую задолженность на 15,2% - до 1 млрд 277 млн грн,
активы в целом выросли на 14% - до 1 млрд 558 млн грн. Собственный капитал компании
отрицателен – 355,58 млн грн, уставный капитал – 8,77 млн грн. Численность персонала
предприятия к началу 2019 года не указана. Годом ранее она составляла 1,120 тыс. чел.
Завод "Искра" выпускает лампы специального и общего назначения, кварцево-галогенные,
лампы-фары, миниатюрные и автомобильные, компактные люминесцентные, натриевые и
ртутные лампы, в том числе под торговыми марками "Искра" и "Вольта". В 2017 году
"Искра" сократила чистый доход более чем вдвое к 2016 году - до 254,75 млн грн. Как
сообщалось, Хозяйственный суд Львовской области 9 марта 2019 года возбудил дело о
банкротстве АО "Искра" по заявлению кредитора - ООО "Львовский завод РЕМА", сумма
требований которого составляет 1,83 млн грн. В системе раскрытия информации НКЦБФ
нет данных об акционерах, владеющих более 10% акций АО. Согласно отчету предприятия
за 2017 год, в числе должностных лиц, владеющих акциями АО, – глава набсовета Зигфрид
Бернд Пильц (представитель акционера "Элект Холдингс Лимитед") с пакетом 9,46% акций,
член НС Орест Ляйер (представитель "Фладис Энтерпрайзес") – 9,447%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Завод «Пивденкабель» в 2018г нарастил
чистую прибыль на 46%

МАШИНОБУДУВАННЯ & ІНЖИНІРИНГ
15.03.2019

АО "Завод "Пивденкабель", ведущий производитель кабельнопроводниковой продукции, по предварительным данным, в 2017 г.
увеличил чистую прибыль на 18,5% по сравнению с 2017 г. - до 90,42 млн грн.
Согласно информации в объявлении о проведении общего собрания акционеров 18
апреля, нераспределенная прибыль компании к 1 января 2019 г. составила 352,78 млн грн
(годом ранее - 256,19 млн грн). В повестку дня собрания внесен вопрос о распределении
полученной чистой прибыли и начислении дивидендов, однако проект решения
отсутствует. За прошедший год завод нарастил текущие обязательства на 71% - до 196,89
млн грн, долгосрочные выросли на 21% - до 105,22 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность завода к началу 2019 года составила 112,23 млн грн, увеличившись за год
на 32,8%, активы в целом составили 1 млрд 253 млн грн (на 16,5% больше). Собственный
капитал компании составляет 951,16 млн грн, в том числе уставный не изменился - 10,39
млн грн. Завод "Южкабель" основан в 1943 году. Согласно информации на его сайте, на
сегодня является крупнейшим в Украине по выпуску кабельно-проводниковой продукции,
предлагая более 25 тыс. марко-размеров изделий. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Leoni AG до кінця року розширить завод
у Коломиї на 12 000 кв. м
21.03.2019

Компанія Leoni AG до кінця 2019 року планує завершити будівництво
12 тис. кв. м додаткових виробничих приміщень і запустити третю чергу
заводу з виробництва кабельних мереж для автомобілів у Коломиї.
Про це 19 березня на засіданні Ради регіонального розвитку Івано-Франківської
області розповів директор заводу Руслан Грем. Нагадаємо, засідання Ради в Коломиї
відбулося за участі Президента Петра Порошенка, який у своєму виступі згадав інвестиції
німецької компанії в Україні та наголосив, що сьогодні майже всі автомобілі європейських
автовиробників використовують деталі, зроблені в Україні. "На сьогоднішній день ми
будуємо, мабуть, ви не бачили, але з іншої сторони ви могли би побачити 12 тисяч
додаткових кв. м, які будуть введені в експлуатацію до кінця року. Сьогодні на заводі 1,5
тисячі працівників з перспективою до 2022 року організувати тут порядка 3,5 тисяч
робочих місць", – сказав Руслан Грем. Він відзначив, що кадрових проблем на виробництві
немає, а щільність населення регіону дозволяє планувати нарощення потужностей. "Так,
проблеми з кваліфікованими кадрами були, але для вирішення проблеми Leoni, зокрема,
реалізує міні-проект розвитку дуальної освіти на базі Коломийського політехнічного
коледжу", – пояснив Грем. Нагадаємо, німецька компанія Leoni AG має в Україні заводи з
виробництва кабельних мереж для автомобілів у місті Стрий Львівської області (5,5 тис.
працівників) та Коломиї (1,5 тис. працівників).
Читати повністю >>>
За матеріалами kurs.if.ua
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 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Акционеры НКМЗ сократили состав НС с 22 членов
до пяти, и переизбрали главу НС
18.03.2019

Акционеры АО "Новокраматорский машиностроительный завод"
сократили состав наблюдательного совета (НС) с 22 членов (включая
председателя) до пяти, и переизбрали главу НС.
Согласно публикации НКМЗ в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение приняло общее собрание
акционеров общества 14 марта, досрочно прекратив полномочия НС и избрав новый
сроком на три года. Прекращены, в частности, полномочия главы НС Виктора Панкова,
который возглавлял НС с 2007 года, а до этого занимал должность гендиректора
предприятия. Новым председателем набсовета избран Игорь Протыняк (ранее – член НС),
занимавший должность главного инженера производства горно-рудного и кузнечнопрессового оборудования. В новый состав набсовета из предыдущего вошел также
директор координационного центра производств Максим Турков. Новыми членами НС
стали руководитель киевского представительства НКМЗ Дмитрий Скударь (0,0004%
акций), исполнительный директор NKMZ Central Europe s.r.o. Евгений Савенко (1,2404%),
главный бухгалтер Александр Фокин (0,0004%). Собрание также переизбрало на новый
срок ревизионную комиссию в том же составе (пять членов) во главе с Андреем Шапаренко.
НКМЗ специализируется на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового,
гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, специализированного
оборудования, поковок и отливок. Поставляет продукцию в страны СНГ, Словакию, Индию,
Францию, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Турцию, Индонезию и другие страны. Как
сообщалось, по предварительным данным в 2018 году завод увеличил объем продаж на
23% по сравнению с 2017 годом (когда он составлял 4,7 млрд грн), объем товарной
продукции – на 41%. Чистая прибыль выросла на 61,3%, до 637,95 млн грн. Согласно
данным НКЦБФР, по состоянию на 3 квартал 2018 года владельцами пакетов акций в
размере 33,5859% и 33,6298% являются соответственно Галина Савенко и Елена Яковлева
(на начало 2014 года почти 77% принадлежало президенту НКМЗ Георгию Скударю).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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АО "Днепротяжмаш" завершило 2018 год с чистой
прибылью в размере 29 млн грн

 МЕТАЛООБРОБКА
 ЛИВАРНЕ & ПРОКАТНЕ ВИРОБНИЦТВО

21.03.2019

АО "Днепротяжмаш", крупное предприятие Украины, входящее в
состав группы машиностроительных предприятий "Днепротехсервис", по
предварительным данным, завершило 2018 год с чистой прибылью в
размере 29,24 млн грн, тогда как в 2017 г. убыток составлял 72,35 млн грн.
Согласно опубликованному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) объявлению о проведении 23 апреля
общего собрания акционеров АО, вопрос о распределении полученной прибыли внесен в
повестку дня собрания. Проектом решения предусмотрено дивиденды не начислять и не
выплачивать. Как сообщалось, в 2017 году "Днепротяжмаш" нарастил убыток на 2% к
предыдущему году. Завод за 2018 год сократил текущие обязательства на 5,4% - до 397,63
млн грн, долгосрочные снизились почти на 40% - до 8,62 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность к 1 января 2019 года составила 268,76 млн грн, увеличившись на 6%,
активы в целом выросли на 6,2% - до 540,79 млн грн. Собственный капитал ДТМ к началу
2019 года составлял 104,62 млн грн, в том числе уставный – 29,92 млн грн.
"Днепротяжмаш" производит доменное, прокатное, сталеплавильное, горнорудное,
агломерационное, коксохимическое, а также единичное оборудование, изготавливаемое по
требованию заказчика. Экспортирует продукцию, в частности, В 2017 году чистый доход
предприятия сократился на 8,9% к 2016 году - до 611,03 млн грн, доля экспорта составила
58,6%. Партнерские связи завод поддерживал с предприятиями России, Казахстана,
Беларуси, Грузии, Болгарии, Румынии, Англии. На конец третьего квартала 2018 года НПФ
"Днепротехсервис" принадлежало более 40,42% акций ПАО "ДТМ", конечному бенефициару
НПФ и главе набсовета ДТМ Алексею Зиновьеву – более 24,42%. "Днепротехсервис" - группа
машиностроительных предприятий Украины, специализирующаяся на разработке,
производстве, продаже и сервисном обслуживании оборудования, машин и оснастки,
создании технологий для предприятий космической, авиационной, горно-обогатительной,
металлургической, коксохимической, нефтегазовой и других отраслей.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Три банки заявили про вимоги до збанкрутілого
ПрАТ "МЗВМ" на 1,85 млрд грн
26.03.2019

Госпсуд Києва в рамках справи №910/8259/16 про банкрутство ПрАТ
"Маріупольський завод важкого машинобудування" прийняв заяву Укрексімбанку з кредиторськими вимогами до боржника на суму 999,1 млн грн.
Перед цим - 11 березня - суд також прийняв аналогічні заяви Дельта Банку (на 469,9
млн грн) та "Райффайзен Банк Аваль" (на 379,3 млн грн). Як писав Finbalance, 30.01.2019
Госпсуд м. Києва в рамках справи №910/8259/16 визнав банкрутом ПрАТ "Маріупольський
завод важкого машинобудування" і відкрив ліквідаційну процедуру. “Встановлено
перевищення розміру пасиву підприємства над його активами, в результаті чого
розпорядник майна дійшов висновку, що погашення грошових вимог кредиторів не інакше
як через застосування ліквідаційної процедури не вбачається можливим”, - йшлося в судови
матеріалах. Як писав Finbalance, у жовтні-2018 цей суд визнав кредиторські вимоги Дельта
Банку на 1,54 млрд грн та вимоги Укрексімбанку на 3,78 млрд грн до ПрАТ "Маріупольський
завод важкого машинобудування" як такі, що забезпечені заставою майна боржника. У
грудні-2017 було затверджено реєстр вимог кредиторів, у який включені в т.ч. вимоги
(четвертої черги) Альфа-Банку (2,1 млрд грн), Укрсоцбанку (1,29 млрд грн), Райффайзен
Банк Аваль (1,1 млрд грн), ОТП Банк (593,6 млн грн), ПрАТ «Азовзагальмаш» - 189,3 млн
грн. Також суд визнав вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника:
Сбербанку (246,3 млн грн), Райффайзен Банку Аваль (121 млн грн), Укрсоцбанку (115,4 млн
грн). За даними НКЦПФР, власником 80,8% акцій ПрАТ "Маріупольський завод важкого
машинобудування” (як і 100% акцій ПрАТ "Торговий дім Азовзагальмаш" і 50% акцій ПАТ
“Азовмаш”) є кіпрська компанія Azovmashinvest Holdings Limited (раніше ЗМІ пов’язували її
в т.ч. з Юрієм Іванющенком). У держреєстрі юросіб кінцевими бенефіціарами ПрАТ
"Торговий дім Азовзагальмаш", ПрАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування” і
ПАТ “Азовмаш” вказані Azovmashinvest Holdings Limited та Світлана Савчук. 23.01.2019
Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ліквідатора Дельта Банку в
справі №910/12136/16 та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, якими було
визнано банкрутом ПрАТ "Торговий дім Азовзагальмаш" та відкрито ліквідаційну
процедуру. Ухвалою Госпсуду м. Києва від 31.10.2017 було затверджено реєстр вимог
кредиторів підприємства на загальну суму 16 млрд грн та визнано кредиторами боржника
в т.ч. Укрексімбанк (4,96 млрд грн), Дельта Банк (2,13 млрд грн), Сбербанк (2,84 млрд грн),
Альфа-Банк (1,74 млрд грн), Укрсоцбанк (1,46 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (1,56
млрд грн), ОТП Банк (753,5 млн грн), ПАТ "Азовелектросталь" (593,5 млн грн).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
ЧАО "Укрэнергочермет" по итогам 2018 года
увеличило чистую прибыль на 18,3%
26.03.2019

ЧАО "Совместное предприятие "Укрэнергочермет" (Мариуполь
Донецкой обл.) по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль на 18,3% по
сравнению с предыдущим годом - до 14,2 млн грн.
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 26
апреля, за прошлый год "Укрэнергочермет" сократил текущие обязательства на 8,% - до
32,365 млн грн, но нарастил долгосрочные - на 59,5%, до 15,077 млн грн. В то же время
предприятие нарастило дебиторскую задолженность на 26,2% - до 79,326 млн грн. Активы
ЧАО в 2018 году возросли на 18,1% - до 108,409 млн грн, в том числе стоимость основных
средств увеличилась на 16,4% - до 10,639 млн грн. Согласно проектам решений, имеющихся
в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина", на собрании акционеры намерены
утвердить выплату дивидендов из чистой прибыли отчетного года в сумме 189,375 тыс.
грн из расчета 3 грн на одну акцию. Часть нераспределенной прибыли, оставшейся после
выплаты дивидендов, направить в резервный фонд. Выплату дивидендов предполагается
осуществить непосредственно акционерам в срок до 11 октября 2019 года. Как сообщалось,
состоявшееся 27 апреля 2018 года общее собрание акционеров также принимало решение о
выплате дивидендов за 2017 год в таком же объеме, направив на эти цели 189,375 тыс. грн,
или 3 грн на одну акцию. Предприятие в 2017 году получило чистую прибыль 12,007 млн
грн, тогда как завершило 2016 год с чистым убытком 8,441 млн грн. ЧАО "Совместное
предприятие "Укрэнергочермет" зарегистрировано в сентябре 2007 года. Основные виды
деятельности - производство, монтаж, ремонт и техобслуживание машин и оборудования
промышленного назначения, в основном - металлургии. По данным НДУ на третий квартал
2018 года, в собственности ООО "СП "Укрэнергочермет" находится 41,7727% акций ЧАО.
Уставный капитал ЧАО - 631,250 тыс. грн, номинальная стоимость 1 акции - 10 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Запорожский литейно-механический завод успешно прошел
надзорный аудит системы качества
22.03.2019

На Запорожском литейно-механическом заводе прошел первый надзорный аудит системы менеджмента качества. Предприятие подтвердило
выполнение требований международного стандарта ISO 9001:2015.
В рамках визита на предприятие представители аудиторской компании TMS LLC –
официального партнера концерна TUV SUD – провели аудит процессного подхода на
ключевых этапах производства. Аудиторы отметили последовательную работу ЗЛМЗ в
вопросах повышения качества, в частности строгий контроль технологии, отлаженное
взаимодействие между структурными подразделениями, системность в работе с
технической документацией. «Строгое соблюдение всех процессов впоследствии
отображается на скорости выполнения заказов, приемлемой себестоимости и качестве
продукции. Таким образом мы усиливаем конкурентоспособность предприятия,
становимся ближе к нашим клиентам», – отметил начальник управления по технологии и
качеству Запорожского литейно-механического завода Андрей Громов. Запорожский
литейно-механический
завод
получил
сертификат
соответствия
требованиям
международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001:2015 в 2018 году.
Читать полностью >>>
По материалам iz.com.ua
ПАО "Энергомашспецсталь" получил в 2018 году
чистый убыток в размере 294 млн грн
25.03.2019

ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) получило в 2018 году, по
предварительным данным, чистый убыток в размере 293,62 млн грн, что в
3,2 раза меньше аналогичного показателя 2017 года.
Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня общего собрания
акционеров, намеченного на 23 апреля, к началу 2019 г. непокрытый убыток ЭМСС
составил 8 млрд 139 млн грн (годом ранее - 7 млрд 890 млн грн). Как сообщалось, в 2017
году ЭМСС сократил убыток на 38% - до 930,56 млн грн. Согласно информации к повестке
дня собрания, активы общества за 2018 год незначительно выросли, составив 4 млрд 106
млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность сократилась на 7,5% - до 382,3
млн грн. Собственный капитал компании к началу текущего года составил "минус" 7 млрд
058 млн грн, уставный капитал – 100 млн грн. Текущие обязательства ЭМСС за прошлый
год выросли на 14,7% - до 9 млрд 768 млн грн, долгосрочные сократились на 38,5% - до 1
млрд 397 млн грн. На заводе на начало 2018 года работало 1,45 тыс. чел., к началу текущего
года данные отсутствуют. Согласно проекту решения собрания, в 2019 году определено
произвести и реализовать продукцию на 2 млрд 861 млн грн, для чего запланировано
выплавить 54,3 тыс. тонн жидкой стали, 0,5 тыс. тонн товарного литья, произвести 31,4
тыс. тонн поковок. Аналогичные показатели за 2018 год в сообщении не приведены. ЭМСС крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий
индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения,
энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. В 2017 году чистый
доход ЭМСС сократился на 19% к 2016 году - до 1,5 млрд грн,
Читать полностью >>>
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Кременчугский стальзавод сократит более
полутысячи работников
26.03.2019

Кременчугский сталелитейный завод сократит более полутысячи
работников. Об этом Кременчугской газете сообщил на предприятии,
сообщает сайт он-лайн издания - kg.ua
Там объяснили, что вынуждены так поступить, так как приводят численность
работников к объему заказов и задолженностью перед предприятием «Укрзализныци».
Сокращения пройдут уже в марте-апреле 2019 года. Как известно, ПАО “Кременчугский
сталелитейный завод” - специализированное предприятие по производству литых деталей
для двухосных и трехосных тележек грузовых вагонов, автосцепного устройства, литья для
автомобилей, различных отливок для других предприятий промышленности и для
собственных ремонтных нужд. Завод занимает 32 га и состоит из пяти основных корпусов,
площадью 123 тыс. м2, в которых размещены производственные цеха: сталеплавильный,
фасоннолитейный, обрубной цех литейного производства, металлургической оснастки,
автотранспортный, железно-дорожный, ремонтно-механический, энергосиловой и
кислородно-компрессорный. На заводе работают более 5 тысяч человек. ПАО
“Кременчугский сталелитейный завод” входит в промышленный сектор Группы “ТАС”.
Читать полностью >>>
По материалам kg.ua
 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА
 КОМПЛЕКТУЮЧІ & ДЕТАЛІ. ПРИЛАДИ & ІНСТРУМЕНТИ

ХАРП провел вебинар о преимуществах подшипников
и технологии производства
28.03.2019

Харьковский подшипниковый завод (ХАРП) провел информационнообразовательный вебинар «Преимущества продукции HARP. Технологии и
система качества».
На вебинаре участники узнали об особенностях конструкции и преимуществах
шариковых радиальных подшипников закрытых и открытых типов, а также роликовых
радиальных подшипников, ознакомились с усовершенствованной системой защиты и
контролем качества подшипниковой продукции HARP. Конструкция шариковых
радиальных подшипников включает в себя: кольца, шарики, сепаратор. Кольца, твердость
которых составляет 61…65 HRC, сделаны из высокопрочной подшипниковой стали. Детали
подвергаются упрочняющей обработке – это ковка заготовки и холодная раскатка, за счет
чего обеспечивается износоустойчивость и термостойкость – 60…+150 °С. Шарики
подшипника обладают высокой точностью – шероховатость не более 0, 025 мкм,
разноразмерность не более 0,8 мкм. Высокопрочный и стойкий к ударам сепаратор
подшипника ХАРП может быть из стали либо из армамида. Кольца подшипников
железнодорожного типа для упрочнения подвергаются горячей раскатке и поверхностной
закалке. Разноразмерность роликов составляет по диаметру не более 3 мкм. Кроме этого, в
роликах подшипников ХАРП есть карманы смазки для уменьшения трения в торцах, чего
нет в аналоговой продукции других производителей. Сепаратор изготавливается из латуни
или армамида. Харьковский подшипниковый завод разработал стандартные и
индивидуальные решения защиты подшипников для специфики различных отраслей.
Рабочая полость подшипника защищена от воздействия воды, пыли, абразивных частиц и
механических повреждений благодаря системе многокромочных уплотнений X-Shield. ...
Читать полностью >>>
По материалам УПЭК
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Україна ремонтує двигуни до винищувачів
Су-27 Індонезії

Харківські підприємства модернізуватимуть турбіни
та генератори Кременчуцької ГЕС
19.03.2019

15.03.2019

Контракт на виконання робіт вартістю 1,27 млрд грн АТ «Турбоатом»
та ДП «Електроважмаш» виграли на тендерних торгах, перемігши
європейських і китайських конкурентів.
У підписанні документа, яке відбулося 14 березня на заводі «Турбоатом», взяли
участь Прем’єр-міністр Володимир Гройсман та голова Харківської облдержадміністрації
Юлія Світлична. «Нам необхідно модернізувати енергетику. Нам потрібно зробити, щоб
Україна стала енергетично незалежною, – підкреслив Володимир Гройсман, звертаючись до
колективу «Турбоатому». – Це можливо зробити тоді, коли ви будете повністю включені в
процес модернізації. Я абсолютно радий тому, що на міжнародному тендері саме ви здобули
перемогу. І у нас сьогодні є можливість завантажити ваші потужності». За словами Юлії
Світличної для Харківщини це непросто контракт, а й упевненість у завантаженості
підприємств, збільшенні обсягів і прибутковості виробництв, підвищенні зарплат і
соціальних стандартів для працівників. Голова ХОДА зазначила, що обидва підприємства
виконують вимоги керівництва області щодо системного підвищення заробітної плати. …
Читати повністю >>>
© Володимир ГАЛАУР
За матеріалами ukurier.gov.ua

На потужностях Луцького ремонтного заводу «Мотор», що входить до
складу ДК «Укроборонпром», виконується контракт із ремонту авіаційних
двигунів для Військово-повітряних сил Індонезії.
Мова йде про двигуни марки АЛ-31Ф, що встановлюються на винищувачі Су-27. На
озброєнні ВПС Індонезії перебуває п’ять винищувачів Су-27СК та ще близько десяти Су-30.
Останні оснащуються модернізованим варіантом двигуна – АЛ-31ФП, що мають керований
вектор тяги. Перші два винищувачі Су-27СК, поставлені Росією до Індонезії у 2003 році
впродовж грудня 2015-го по липень 2017-го року проходили ремонт на «559 Авіаційному
ремонтному заводі» у місті Барановичі в Білорусі. Нагадаємо, Су-27СК є експортним
варіантом радянського винищувача IV покоління Су-27, що був поставлений на озброєння в
СРСР у 1982 році. Був розроблений у ВАТ «Дослідно-конструкторське бюро Сухого» в Росії. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами defence-ua.com

Співпраця «БОГДАНА» з харківським «Електроважмашем» засвідчила
важливість кооперації українських підприємств

ДП «Антонов» ДК «Укроборонпром» уклало угоду з компанією «JT
Avionics (FZE)» (вільна економічна зона Шарджа, ОАЕ) про закупівлю
обладнання для літаків на $746 тис, або 19,62 млн грн.
До кінця 2020 року в аеропорт «Бориспіль» на умовах CPT поставлять три комплекти
інерціальної системи HG2030AE44 по $249 тис, або 6,54 млн грн., повідомляється у системі
«Прозорро». Кожен комплект включає блок HG2030AE44, раму блока 200-13221-101 та
з’єднувач NSXN2P201S0001. Це система ADIRS, яка збирає із зовнішніх датчиків дані про
повітряну швидкість, кут атаки, висоту і положення повітряного судна. Вона складається із
трьох блоків ADIRU: одного – для командира судна, другого – для другого пілота, а також
дублюючого блока. За даними з відкритих джерел, виробником є «Honeywell Aerospace»
(США). Із 2017 року «Антонов» уклав чотири угоди з арабською «JT Avionics» про закупівлю
американського і російського обладнання на загальну суму $4,04, або 108,83 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

28.03.2019

Співпраця компанії «Богдан Моторс» та харківського підприємства
«Електроважмаш» дозволила повністю оснастити тролейбуси «Богдан»
електродвигунами українського виробництва.
Це яскравий приклад того, як кооперація українських виробників стимулює
відродження галузі машинобудування і є важливим елементом розвитку вітчизняної
економіки. «Усі електричні двигуни для тролейбусів «Богдан» виробляють на харківському
державному підприємстві «Електроважмаш». Така кооперація дозволила компанії перейти
на замкнений цикл виробництва. Важливо, що взаємодія підприємств сприяє зміцненню
економіки, фінансовому розвитку регіонів та підвищує зайнятість населення. Спільно
виробники створюють додаткові робочі місця та сплачують податки до бюджетів всіх
рівнів, зокрема місцевих», - йдеться в повідомленні компанії. Як відомо, «Богдан» 2018 року
підписав угоду з «Електроважмашем» для виконання програми імпортозаміщення.
Харківські фахівці з «нуля» запустили виробництво електродвигунів для тролейбусів.
Нагадаємо, «Богдан Моторс» цього року виграв тендери на постачання тролейбусів до
Києва, Харкова та Сум в рамках програми «Міський громадський транспорт в Україні», яка
фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і
Європейського інвестиційного банку. Ці міста цьогоріч отримають сучасний
низькопідлоговий транспорт із електродвигунами харківського держпідприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Богдан Моторс»
Президент на виробництві бурового обладнання:
Такі компанії мають бути захищені
28.03.2019

Президент України відвідав завод ТОВ «Діскавері – бурове
обладнання (Україна)» та оглянув нову повнокомплектну бурову установку
і обладнання для буріння і обслуговування нафтогазових свердловин.
Глава держави також поспілкувався з трудовим колективом підприємства. «Я дуже
дякую вам за те, що ми спільними зусиллями, під час війни, розвиваємо економіку для того,
щоб ми точно знали, що Україна буде членом Європейського Союзу, членом НАТО. Україна
буде країною вільних, заможних і щасливих людей», - сказав Петро Порошенко. Президент
зазначив, що через 2-3 роки можливо забезпечити повну енергонезалежність України і не
купувати імпортний газ. За його словами, це стане можливо, в тому числі завдяки закупці у
«Діскавері» бурильного обладнання і збільшення власного видобутку. «Компанії, які
працюють так як ваша, які працюють в «білу», виплачують заробітну плату в «білу», які
мають можливості забезпечувати експорт і надходження валюти мають бути захищені», наголосив Петро Порошенко. Він зауважив, що йому приємно було почути, що останні 4-5
років силовики більше не ходять на підприємство як на роботу, не перевіряють, не
вимагають. «Що має робити бізнес? Заплатити зарплату високу. Ми домовлялись, що
зарплата буде зростати. І заплатити податки», - зазначив Глава держави та додав, якщо
підприємством заплачені податки, то силовикам немає що тут робити. Водночас завдання
держави, зокрема відшкодовувати ПДВ за прозорою системою і прибрати підґрунтя для
корупції в цій сфері. Наступними кроками Президент назвав запровадження податку на
виведений капітал і початок роботи Національного бюро фінансової безпеки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ВИРОБНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ & УСТАТКУВАННЯ

Украинцы создали компактный 3D-принтер, который
печатает из любых металлов
20.03.2019

Конструкторы из Днепра создали высокоточный 3D-принтер,
который умеет печатать детали высокой сложности практически из любых
металов и сплавов. Об этом пишет ain.ua
Напечатанные изделия можно использовать в медицине, авиа- и ракетостроении,
автомобилестроительных отраслях и т.д. По словам основателя компании Сергея
Аджамского, аналогов устройству в Украине нет, а западные принтеры, как и отпечатанные
на них детали, обходятся в десятки раз дороже. Аджамский основал компанию ALT (Additive
Laser Technology) летом 2018 г. С тех пор команде, как утверждает сам Аджамский, удалось
привлечь несколько клиентов – украинские и европейские компании. Дело в том что
украинский принтер, как утверждают разработчики, позволяет в десятки раз снизить
стоимость печати, повысить качество изделий, а главное – сделать технологию доступной
украинскому бизнесу, мелким производствам и независимым конструкторам. “В мире
существует всего несколько компаний-гигантов – General Electric, EOS, DMG, владеющих
данной технологией печати из металлов. Стоимость их 3D-принтеров исчисляется
миллионами евро, использование стороннего сырья (металлического порошка) ограничено
производителем, а передача технологии запрещена. Все это ограничивает массовое
использование 3D-печати металлами”, – рассказывает Аджамский. Его команда
разработала собственную технологию 3D-печати и собрала принтер – дешевле и
практичней. В отличие от аналогов, 3D-принтеры ALT позволяют работать с любыми
металлами и даже металлическими сплавами, которые можно готовить прямо во время
печати, совмещая разные порошки. …
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
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ДП «Антонов» замовив арабам американські
інерціальні системи на 20 мільйонів
20.03.2019

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

ИСРЗ провел первую модернизацию балластной системы
судна по современным стандартам
18.03.2019

Ильичевский судоремонтный завод освоил проведение балластной
системы согласно с требованиями Международной конвенции о контроле
судовых балластных вод и осадков и управления ими (BWMC).
Первым судном, которое прошло модернизацию балластной системы согласно с
новыми требованиями стал польский теплоход «Pomorze» компании «Polsteam». На ИСРЗ
говорят, что модернизация польского судна была проведена по предоставленному
заказчиком проекту. Она предусматривала установку системы очистки балластных вод
«PureBallast» компании «Alfa Laval». Контроль за проведением модернизации проводили
представители компании-производителя. Сейчас украинская верфь планирует провести
ремонт и модернизацию еще нескольких теплоходов польской компании «Polsteam». Два из
них уже находятся на ИСРЗ. Представители украинской верфи рассказали, что конвенция
BWMC, которая вступила в действие 8 сентября 2017 года предусматривает, что морские
суда должны быть оборудованы системами очистки балластных вод путем удаления,
обезвреживания или предотвращения поступления или сброса морских организмов и
патогенов в балластных водах и осадках. Несмотря на внедрение новых технологий на
ИСРЗ, его руководитель Михаил Дудников говорит, что предприятие получает мало
иностранных заказов. Причина этого – вооруженный конфликт между Украиной и РФ. …
Читать полностью >>>
По материалам traffic.od.ua
Компания «Нибулон» строит крупнейшее судно
в истории независимой Украины
18.03.2019

Судостроительно-судоремонтный завод «Нибулон» осуществляет
строительство крупнейшего судна в истории предприятия и независимой
Украины - 140-метрового плавкрана Nibulon Maх.
«На стапельной площадке продолжается сборка и сварка днищевой части корпуса
судна, а также начата установка секций второго яруса, среди которых - бортовые секции,
секции машинного отделения, перемычки между трюмами и помещения вспомогательных
механизмов. В машинном отделении готовятся к установке фундаменты главных дизельгенераторов», - сказано в сообщении пресс-службы компании «Нибулон». На других
участках завода изготавливаются комплектующие судна, в частности - в монтажно-трубной
и механо-слесарной мастерских, в цехе металлообработки и сборно-секционном цехе.
Самоходный перегружатель проекта П-140 предназначен для перевозки зерновых грузов, а
также выполнения погрузочно-разгрузочных работ на открытом рейде. Судно оборудовано
двумя кранами. Длина судна - 139,5 м., ширина - 28 м. Вместимость трюмов составляет 13,6
тыс. кубометров, дедвейт - 8,82 тыс. тонн. Nibulon Maх пополнит флот компании летом 2019
г. При годовом объеме грузоперевалки 3,5-4 млн тонн судно обеспечит перегрузку около 2
млн тонн и повысит суточную производительность и эффективность использования
грузового флота компании, выступая накопителем в период отсутствия судов заграничного
плавания. ССЗ «Нибулон» (до 2012 года - судостроительный завод «Лиман», до 2000 года Черноморский судомеханический завод) специализируется на полнокомплектном
строительстве судов и судоремонте. Является судостроительной и судоремонтной базой
флота агрохолдинга «Нибулон». В 2018 году предприятие построило восемь судов. В 2019
году завод также планирует построить восемь судов.
Читать полностью >>>
По материалам ports.com.ua
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Украинские конструкторы разработали проект газовоза
для Экваториальной Гвинеи
25.03.2019

Николаевское конструкторское бюро «Асаба Дизайн Центр»
разработало проект судна для перевозки сжиженных нефтяных газов
LPG7500 для Республики Экваториальная Гвинея.
Одновинтовое судно с кормовым расположением машинного отделения и
надстройки имеет две цилиндрические емкости по 3750 кубометров каждая. Судно может
перевозить: Propane, Butane, Propane-Butane, Propylene, Butadiene. Длина судна составляет
112 метров, ширина - 17 метров. Вместимость танков общая, куб. м - 7500. Как известно,
конструкторское бюро ООО «Асаба Дизайн Центр» сегодня одно из крупнейших украинских
морских проектных организаций - здесь работает около 80 специалистов разного профиля.
Главный офис КБ находится в Николаеве. Еще одно небольшое представительство
расположено за пять тысяч километров от Украины, в Экваториальной Гвинее. Именно
здесь реализуются практически все разработки бюро, которое в числе других компаний
формирует «с нуля» морскую отрасль этой страны. Мы занимаемся полным циклом. Бюро
разрабатывает техзадание, концепцию, контрактную документацию, базовый и
классификационный проекты, рабочую, технологическую документацию, эскизы деталей и
труб, карты раскроя, а также эксплуатационную документацию. В «Асаба Дизайн Центре»
охвачены все разделы: теория корабля, корпус, устройства, механизмы, системы,
оборудование, электрооборудование. Наши специалисты способны выполнять любые
работы. Более того, в соответствии с полученной национальной лицензией, мы можем
заниматься и кораблями специального назначения. Остается добавить, что помимо работы
по основному профилю, КБ участвует также в проектировании верфей - цехов и оснастки
стапелей. Наш главный акционер, ЗАО «Статега» - это основанная в 2005 году и
базирующаяся в Клайпеде судостроительно-судоремонтная компания, работающая ныне
не только в Литве, но и за ее пределами. Одним из приоритетов «Статега» стала
Экваториальная Гвинея - небольшая африканская страна, площадью чуть больше
Николаевской области, с очень значительными запасами нефти и газа. Она вышла на
первое место в Африке по ВПП на душу населения и развивается столь же стремительно,
как и государства Персидского залива. Поэтому владелец компании, давно сотрудничавший
с Проектно-конструкторским центром «Черноморского судостроительного завода» и
хорошо знающий потенциал местных корабелов, предложил основать в Николаеве новое
конструкторское бюро. Так появился «Статега Дизайн Центр», учредителями которого
являются представитель литовской «Статега», владеющий контрольным пакетом акций, а
также выходцы из «ЧСЗ»: хорошо известный украинским судостроителям Сергей
Семёнович Беглица и Сергей Михайлович Хальнов .
Читать полностью >>>
По материалам day.kyiv.ua

22.03.2019

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» завершило 2018 год,
по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 487,25 млн грн,
что на 46,8% больше, чем годом ранее.
Согласно информации в опубликованном в прессе объявлении о проведении 23
апреля общего собрания акционеров ПАО, нераспределенная прибыль к началу 2019 года
составила 416,72 млн грн, тогда как годом ранее непокрытый убыток составил почти 46
млн грн. Проектом решения собрания 24,56 млн грн из полученной чистой прибыли
планируется направить на погашение актуарного убытка за 2018 год, 45,97 млн грн – на
погашение убытков прошлых лет, а 416,72 млн грн планируется оставить
нераспределенными. Как сообщалось, по итогам 2017 года КВСЗ получил чистую прибыль в
размере 331,98 млн грн против убытка 112,85 млн грн годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
У Здолбунові переобладнуватимуть не тільки
універсальні платформи, а й мінераловози
25.03.2019

В ремонтному вагонному депо Здолбунів філії «Львівська залізниця»
комісія прийняла в експлуатацію зразок мінераловоза моделі 19923,
модернізованого у вагон для сипких вантажів моделі 19923-01.
Депо дозволено продовжити таку модернізацію, і до кінця року у ньому планують
переобладнати 20 мінераловозів. Вагонне депо Здолбунів стало третім підприємством на
Львівській залізниці, де освоїли таку модернізацію. А торік вагонники Здолбунова почали
переобладнувати універсальні платформи, які задіяні замість піввагонів. Нагадаємо, в
регіональній філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» триває робота з розширення
ремонтних можливостей підприємств локомотивного господарства для чіткого та
послідовного виконання програми з відновлення тягового рухомого складу. З цією метою
локомотивне депо Мукачево пройшло атестацію на виконання капітального ремонту
електровозів ВЛ11. А нещодавно успішно атестувалися для проведення ремонтних робіт
локомотивні депо Ковеля та Здолбунова. Локомотивники отримали право на капітальний
ремонт в обсязі КР-1 тепловозів М62 і 2М62, а їхні колеги зі Здолбунова пройшли атестацію
на виконання поточних робіт в обсязі ПР-3 маневрових тепловозів ЧМЕ3.
Читати повністю >>>
За матеріалами info.uz.ua
АО "Укрзализныця" планирует приобрести у КВСЗ
пассажирские вагоны
25.03.2019

Николаевская верфь СМГ отремонтирует плавкран
для украинской компании «Трансшип»
26.03.2019

На Николаевской верфи СМГ приступили к ремонту плавучего крана
ПГП-2 по заказу украинской компании «Трансшип». Для этого он был поднят
на сушу и установлен на околостапельной плите стапеля «0» верфи.
Основная операция, которую предстоит выполнить судоремонтникам — замена
основного подшипника диаметром около 4,5 м под башней крана. Для этого специалисты
верфи изготавливают специальную технологическую оснастку. Также запланирован
ремонт донно-бортовой арматуры и замена металла корпусной обшивки днища. Его
объемы будут определены по результатам дефектации. Согласно контракту, срок ремонта
плавкрана составляет 45 суток. Напомним, 18 марта на Николаевской верфи Смарт
Мэритайм Груп осуществлен спуск на воду насыщенного корпуса танкера-химовоза EMMA
(заказ №10002) для голландской компании VEKA. В торжественной церемонии вместе с
судостроителями приняли участие многие николаевцы, в том числе студенты
Национального университета кораблестроения и профессиональных лицеев. По традиции
бутылку шампанского о борт разбила почетная мать судна – работница корпусного цеха
Татьяна Алексеенко. Она трудится на предприятии уже 29 лет, но в таком качестве
испытала себя впервые. Танкер-химовоз EMMA был заложен на поточно-позиционной
линии Николаевской верфи в июле прошлого года под названием NEBRASKA, впоследствии
по желанию заказчика название было изменено. Он построен по голландскому проекту
CAVALLI и предназначен для перевозки нефтепродуктов и химических грузов. Дедвейт
танкера превышает 5000 тонн, его длина – 110 м, ширина – 13,5 м, высота борта – 6,6 м.
Специалисты Николаевской верфи усовершенствовали технологию строительства судна –
сборку носовых и кормовых блоков производили килем кверху, что позволило ускорить
строительство и снизить затраты за счет упрощения технологического процесса. Всего при
строительстве судна было использовано более 1200 т. высококачественной судостроительной стали производства Мариупольского металлургического комбината имени Ильича
(Метинвест, Мариуполь). Аналогичный насыщенный корпус танкера-химовоза построен и
на Херсонской верфи СМГ. На днях оба корпуса будут переданы заказчикам. Общая
стоимость контракта на строительство двух судов составила свыше 145 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам СМГ
 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

Тепловозы General Electric доукомплектовали и передали УЗ
22.03.2019

Все 30 локомотивов американской компании General Electric (GE),
которые поставили в Украину для доукомплектования, 22 марта с
Крюковского вагоностроительного завода передали Укрзалізниці (УЗ).
Локомотивы General Electric – первый новый подвижной состав, который УЗ
получила за последние 26 лет, акцентирует пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Они на 10% локализованы в Украине, то есть 10% оборудования локомотивов были
собраны на КВСЗ. "GE очень довольны сотрудничеством с КВСЗ, довольны высоким
качеством работ, и совершенно реально в ближайшее время достичь уровня локализации в
40%", – отмечает министр Владимир Омелян. По его словам, Украина ожидает еще как
минимум 15 локомотивов General Electric. Уровень локализации их производства в Украине
должен вырасти, считает министр. Среднесуточный пробег тепловозов GE – на 47%
больший по сравнению с другими тепловозами УЗ, он составляет 586 км. Также у них
высокие тяговые характеристики - односекционные тепловозы способны осуществлять
объем работы, который выполняют двухсекционные тепловозы, а техобслуживание для
них требуется раз в 92 суток против каждых 2 суток для существующих тепловозов УЗ.
Напомним, соглашение между УЗ и General Electric на $1 млрд было подписано в феврале
прошлого года. Компании договорились о поставках 225 новых и модернизацию 75 старых
локомотивов для железных дорог Украины. Стоимость одного локомотива оценивается в
$4,68 млн с учетом НДС. В целом сумма контракта за первую партию из 30 тепловозов
составляет $140 млн. Первая партия из 30 локомотивов предусматривает локализацию
производства на уровне 10%, в дальнейшем локализация должна вырасти до 40%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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КВСЗ за год увеличил
прибыль на 47%

АО "Укрзализныця" планирует в 2019 г. приобрести у ПАО
"Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) вагоны габарита RIC для
международного сообщения после сертификации их в странах Евросоюза.
Как отмечается в сообщении "УЗ", эти вагоны будут курсировать по маршруту КиевВена-Киев. "Не только купе, СВ, но и вагоны для международного сообщения габарита RIC
заказали на 2019-й. Из отличий от классических вагонов: в каждом купе есть отдельный
умывальник, в вагоне есть душ и пеленальный стол для младенцев", - цитируется в
сообщении глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов. По его словам "Укрзализныця" примет
в эксплуатацию указанные вагоны после их сертификации европейскими коллегами. "На
очереди - получение разрешительных документов на курсирование в страны ЕС и встречи с
венгерскими и австрийскими железнодорожниками", - подчеркивает Е.Кравцов. Ранее
представленный КВСЗ в 2017 году вагон пассажирский купейный спальный габарита RIC
производства КВСЗ обладал следующими ттх: длина 26 696 мм, ширина 2 824 мм, база – 19
000 мм. Габарит по ГОСТ 03 ВМ (габарит RIC). Масса тары вагона – не более 58,5 т.
Количество мест для пассажиров - 22 (33). Количество купе для пассажиров – 11, плюс одно
служебное купе. Конструкционная скорость 160/220 км. Срок службы 40 лет.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Днепропетровский завод по ремонту вагонов
показал убыток в 14 миллионов
25.03.2019

АО "Днепровагонремстрой" в 2018 г. получило, по предварительным
данным, чистый убыток в размере 14 млн грн, тогда как годом ранее чистая
прибыль составляла 32,32 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров общества,
намеченного на 25 апреля, непокрытый убыток на начало текущего года составил 701,06
млн грн (годом ранее - 678,19 млн грн). Как сообщалось, в 2017 году компания получила
более 32 млн грн чистой прибыли, а годом ранее чистый убыток составлял 185,62 млн грн.
По информации предприятия, за 2018 год оно сократило текущие обязательства на 7,2% до 451,14 млн грн, а долгосрочные выросли на 6%, составив 6,28 млн грн. Стоимость
активов "Днепровагонремстроя" сократилась почти на 20% - до 192,48 млн грн, в том числе
суммарная дебиторская задолженность составила 58,22 млн грн (на 34,6% меньше).
Основным видом деятельности завода "Днепровагонремстрой" является капитальный и
капитально-восстановительный ремонт пассажирских вагонов, а также их модернизация. В
2017 г. завод увеличил чистый доход от реализации на 59,4% по сравнению с предыдущим
годом, до 320,53 млн грн. Завод капитально отремонтировал и модернизировал 35
пассажирских вагонов (на 290,5 млн грн) и провел ремонт 466 грузовых полувагонов. По
данным НКЦБФР, на третий квартал 2018 года более 98,8% акций ПАО принадлежит
венчурному закрытому корпоративному инвестфонду "Унибудинвест", аффилированному с
бизнесменом Леонидом Юрушевым. Директором предприятия с 1 марта текущего года
назначен экс-директор по производству предприятия Дмитрий Черченко вместо Леонида
Таслицкого, занимавшего эту должность 9 лет.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ЗАЗ показал прибыль за 2018 год 1,1 млрд. грн из-за
реструктуризации кредитов
22.03.2019

Київ відмовився купувати трамваї у львівського
"Електронтрансу"
21.03.2019

Після проведення тендеру «Київпастранс» передумав купувати
львівські трамваї. Про це столо відомо відомо з порталу публічних
закупівель Рrozorro, інформує 032.ua.
Згідно з результатами проведених торгів, переможцем тендеру, проведеного 12
березня, стало ТОВ Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс». Втім, 19
березня «Київпастранс» вирішив відхилити рішення щодо переможця та віддати право на
поставку трамваїв іншій компанії. Як раніше писав 032.ua, Київ мав закупити 10 нових 26метрових вагонів вартістю 505 мільйонів 392 тисячі гривень. В аукціоні також брала участь
компанія Pesa Bydgoszc, яка запропонувала ціну 568,4 мільйона гривень. За умовами угоди,
нові низькопідлогові трамваї мали доставити у Київ у період з 1 травня до 31 грудня 2019
року. Як йдеться у записці про відхилення тендерної пропозиції, переможець не надав
документ, що підтверджує відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України
«Про публічні закупівлі». Формально, причиною скасування домовленостей стала
відсутність довідки про відсутність непогашеної судимості в особи, яка від імені
львівського заводу підписала угоду з «Київпастрансом».
Читати повністю >>>
За матеріалами 032.ua
Черниговский автозавод начинает
выпуск трамваев
25.03.2019

На Черниговском автозаводе корпорации "Эталон" идет подготовка к
производству трамваев. Об этом рассказал генеральный директор ООО
"Черниговский автозавод" Валерий Купцов.
"Мы ожидаем, что через месяц-полтора из института на завод начнет поступать
документация на трамвай, и мы надеемся скоро вам его показать. Кузов трамвая уже
утвержден, дизайн - тоже", - сказал директор. По словам Купцова, производство трамваев очень перспективное направление, поскольку более тысячи кузовов этих машин в Украине
отслужили свой срок эксплуатации. Как отмечает издание, трамвай, который будет
выпускать Черниговский автозавод - новая разработка с использованием новых
материалов. Единственное, что останется старым - это ходовые тележки. Их стоимость
очень высока, поэтому завод не будет их закупать, а только делать их капитальный ремонт.
Черниговский автозавод был создан в августе 2003 года. Сейчас здесь выпускается 12
моделей автотранспорта - городские, междугородные, школьные и туристические
автобусы, а также троллейбусы. За месяц на предприятии сходит с конвейера 25 машин.
Работает на заводе 410 человек, средняя заработная плата составляет 10 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Компания "Богдан Моторс" получила 25,8 млн грн
чистой прибыли
19.03.2019

АО "АК "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы
корпорации "Богдан", в 2018 г. получила 25,83 млн грн чистой прибыли,
тогда как годом ранее убыток составлял 957,19 млн грн.
Согласно опубликованной в системе раскрытия НКЦБФР повестке общего собрания
акционеров компании 22 апреля, непокрытый убыток "Богдан Моторс" к началу текущего
года составил 6 млрд 418 млн грн (годом ранее - 6 млрд 448 млн грн). Согласно проекту
решения собрания, полученную прибыль предполагается оставить нераспределенной,
дивиденды не начислять. Текущие обязательства компании за прошлый год выросли почти
на 11,4% - до 7 млрд 914 млн грн, долгосрочные отсутствуют (годом ранее – 225,71 млн
грн). Суммарная дебиторская задолженность автокомпании выросла за год на 43,7%, до
825,898 млн грн, активы в целом увеличились на 31%, до 2 млрд 593 млн грн. Собственный
капитал АК "Богдан Моторс" к 1 января 2019 года составлял "минус" 5 млрд 231 млн грн,
уставный капитал – 1 млрд 101 млн грн. В повестке дня собрания – перевыборы состава
набсовета, из которого планируется вывести Анри Хаджиаргиру (Andri Chatziargyrou) и
Теано Полидору (Theano Polydorou), переизбрав на новый срок Александра Цымбала (в
настоящее время – глава НС), Евгения Котяка и Юрия Тарасенко. Кроме того, акционеры
намерены рассмотреть вопрос о даче согласия на заключение значительных сделок с
Укрэксимбанком в течение года с даты принятия решения с установлением предельной
совокупной стоимости в размере 4 млрд грн. Планируется также утвердить ряд соглашений
входящих в корпорацию "Богдан" компаний с Укрэксимбанком, заключенных во
исполнение принятых на собрании акционеров 24 апреля 2018 года решений в рамках
реструктуризации (путем новации) кредитной задолженности АК "Богдан Моторс" перед
банком. Как сообщалось, Укрэксимбанк в прошлом году реструктуризировал на 13 лет
кредитную задолженность АО "АК "Богдан Моторс" по ставке 0,46%-2,46% в первые 3,5
года (0,1% на 2019 год). По условиям заключенного 21 июня 2018 года нового договора,
первоначальное обязательство заемщика перед банком заменяются обязательством по
погашению 1 млрд 311 млн 582 тыс. грн до 25 декабря 2031 года. В частности, АК "Богдан
Моторс" они насчитывались в размере 0,46% годовых в период с 1 июня по 31 декабря 2018
года, с 1 января по 31 декабря 2019 года – 0,96%, с 1 января по 31 декабря 2020 года –
1,46%, за 2021 год – 2,46%, за 2022 год – 5,46%, в 2023 году – 12,46%, в 2024 году – 15,46% и
с 1 января 2025 года до 25 декабря 2031 года – 17,46%. АО "Автомобильная компания
"Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских
автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и
завод легковых авто в Черкассах). Компания в 2017 году сократила чистый доход на 34%,
до 435,89 млн грн. По состоянию на 3 квартал 2018 года, в числе акционеров автокомпании
– ЗНВКИФ "Богдан Капитал" (23,5367% уставного капитала), ООО "Хюндай Мотор Украина"
(13,3816%), ЗНВКИФ "Бриз" (15,6425%), ООО "Мега Авто Логистик" (10,7368%).
Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных
инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству
транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестиционной
программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс.
легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год. В
настоящее время завод в Черкассах легковые автомобили не выпускает, на его мощностях,
в частности, налажена сборка грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого
использования, санитарных автомобилей, коммерческих авто.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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АО "ЗАЗ", входящее в корпорацию "УкрАВТО", завершило 2018 год, по
предварительным данным, с чистой прибылью в размере 1,07 млрд грн,
тогда как в 2017 году убыток составлял 287,75 млн грн.
Соответствующие данные содержатся в опубликованной в прессе информации к
повестке дня общего собрания акционеров 25 апреля. Непокрытый убыток компании к
началу текущего года составлял 3,25 млрд грн (годом ранее – 4,32 млрд грн). Согласно
проекту решения собрания акционеров, полученную в 2018 году чистую прибыль
планируется направить на погашение убытков прошлых лет. Как сообщили AUTOConsulting в пресс-службе "УкрАвто", прибыль в финансовых документах вовсе не означает,
что дела у предприятия пошли хорошо. Финансовый результат, о котором идет речь, это
последствия списания долга Запорожского Автомобилестроительного Завода перед
кредитором в лице «ПРОМИНВЕСТБАНКА». Кредитор завода пошел на встречу украинскому
предприятию, и по договору прощения долга в ноябре прошлого года списал 1,4 млрд. грн.
Именно благодаря тому, что партнер с пониманием отнесся к тяжелейшей ситуации, в
которой находится завод, был получен такой результат. В последние годы вынужденное
падение объемов производства Запорожского Автомобилестроительного Завода,
вызванное тяжелой ситуацией на рынке новых автомобилей, огромным количеством
евроблях и в целом снижением покупательской способности, а также постоянная
переоценка инвестиционного кредитного портфеля привели к тому, что завод получил
более 4 миллиардов гривен убытков. Несмотря на это, многолетний партнер завода смог
войти в положение и с пониманием отнесся к ситуации, в которой находится в данный
момент автопроизводитель, а также по достоинству оценил титанические усилия, которые
на протяжении многих лет прикладывает коллектив, менеджмент и акционеры, чтобы
сохранить завод и отрасль как таковую. Таким образом, банк смог пойти на списание
бОльшей части задолженности Запорожского Автомобилестроительного Завода, поскольку
гривневый размер кредитных обязательств неуклонно рос из-за непрекращающейся
девальвации национальной валюты. "В свою очередь, украинский автопроизводитель, до
некоторых пор остававшийся единственным предприятием с полным циклом
производства автомобилей, очень рассчитывает и надеется на аналогичное понимание со
стороны других кредиторов, особенно в лице государственного «Укрэксимбанка», который
призван сохранить и в дальнейшем способствовать возобновлению работы некогда
могучей автомобильной отрасли, и конкретно, Запорожского Автомобилестроительного
Завода. Только благодаря сохранению и развитию производственного потенциала, в
котором именно машиностроение может стать фундаментом, возможен дальнейший
экономический рост страны." - сообщили в пресс-службе "УкрАвто". Запорожский
Автомобилестроительный Завод, находящийся в процессе санации, надеется в итоге
достигнуть финансового оздоровления и в будущем быть готовым к реализации новых
производственных проектов, которые создадут дополнительные рабочие места, а бюджеты
разных уровней смогут получать налоговые отчисления. За 2018 текущие обязательства
завода выросли на 63,3% – до 3,17 млрд грн, а долгосрочные составили 57,65 млн грн
против 2,47 млрд грн годом ранее. Суммарная дебиторская задолженность предприятия на
1 января 2019 года составляла 75,36 млн грн, что на 41,4% меньше, чем на ту же дату 2018
года, активы в целом – 973,18 млн грн (на 9,6% меньше). Собственный капитал АО "ЗАЗ" к
началу года составляет "минус" 2,26 млрд грн, уставный капитал – 605,97 млн грн.
Напомним, Хозяйственный суд Запорожской обл. 4 декабря 2018 г. возбудил производство
о восстановлении платежеспособности ЧАО "Запорожский автомобилестроительный
завод" (ЗАЗ), сообщили в пресс-службе корпорации "УкрАВТО". Ранее в корпорации
отмечали, что крупнейшими кредиторами являются "Укрэксимбанк" и "Проминвестбанк".
В корпорации отметили, что переговоры с кредиторами ведутся с 2015 года, были
достигнуты некоторые договоренности о реструктуризации задолженности, однако в
условиях практически полной остановки производства это не решает проблему погашения
общего долга. В "УкрАвто" также заявили, что в рамках возбужденного дела о банкротстве
ЗАЗ рассчитывает на санацию. Напомним, в 2017 году ЗАЗ сократил убыток в 2,1 раза к
предыдущему году. Завод в 2017 году сократил чистый доход на 15% к предыдущему году –
до 434,62 млн грн, а в 2018 году сократил производство почти в 13 раз – до 131 единиц,
преимущественно за счет практически полного прекращения выпуска легковых авто
(выпущен один автомобиль против 1,15 тыс. в 2017 году). Кроме того, выпуск
коммерческих авто сократился в 5,6 раза – до 85 ед., автобусов произведено 45 единиц. ...
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Skoda відмовилася будувати
автозавод в Україні
22.03.2019

Skoda Auto, дочірня компанія Volkswagen Group, відмовилася від
намірів створити свій новий мультибрендовий завод в Україні і розглядає
для цієї мети інші майданчики в Східній і Південно-Східній Європі.
Однак це рішення не пов'язане з наміром перемістити виробництво з України, тобто
завод Єврокар продовжить збірку автомобілів Skoda. Про це заявили в компанії Єврокар.
"Skoda, як системоутворюючий автомобільний інвестор, визначаючи за дорученням
Volkswagen Group потенційне місце для нового мультибрендового заводу, після ретельного
аналізу скоротила вибір до чотирьох країн Східної і Південно-Східної Європи. України серед
них немає. За офіційною інформацією Skoda Auto очікується, що остаточне рішення про
майданчик буде прийнято протягом найближчих місяців. У відповіді на наш запит Skoda
Auto також зазначила, що створення нового мультибрендового заводу, тим не менш, не
пов'язане з переміщенням виробництва з України", - повідомили в компанії. У Єврокарі
пояснили, що питання розширення виробничих потужностей в Volkswagen Group і в Skoda
Auto зокрема назріло ще кілька років тому - на сьогодні заводи Skoda працюють зі 120%-м
завантаженням потужностей, застосовуючи багатозмінний робочий режим. "Ще в 2017 році
Україну відвідав голова Skoda Auto, за результатами зустрічі якого з главою українського
уряду був сформований ряд побажань до української влади в контексті розгляду України як
зовнішнього виробничого майданчика для Skoda з урахуванням зручної логістики, угоди
про зону вільної торгівлі з ЄС, наявності підготовлених трудових ресурсів і більш низької
вартості робочої сили (майже вдвічі) в порівнянні з європейськими країнами", - нагадали в
компанії. Однак, додають в Єврокарі, за цей час Україною так і не були запропоновані
умови, які привернули б потенційного інвестора. "В Україні досі не працюють митні і
податкові стимули для діяльності індустріальних парків, хоча відповідні законопроекти
були прийняті в першому читанні ще в 2016 році, не втілена в реальність анонсована 15річна стратегія розвитку ринку електромобілів, не розглянуті законопроекти для
підтримки виробництва електромобілів, які внесені ще на початку року", - констатують в
компанії. У той же час, додають в Єврокарі, активно лібералізується ввезення б/в авто,
фактично хаотизуючи авторинок і заганяючи його все далі в тіньовий формат, тоді як до
легального бізнесу пред'являються високі вимоги. "Не дивлячись на позитивний мессендж
про те, що Skoda не збирається переносити виробництво з України, висновок достатньо
однозначний: на жаль, Україна не витримала конкуренції в боротьбі за великі інвестиції.
Можна сказати, що вона навіть не вступала в боротьбу... за 1,4 млрд євро інвестицій, 5 тис.
нових робочих місць і можливість виробництва 300 тис. автомобілів в рік з рівнем експорту
4,5 млрд євро", - відзначили в Єврокарі.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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для пасажирських перевезень

Группа компаний АИС первая среди официальных импортеров
начинает поставки автомобилей с пробегом из США

Корпорація «БОГДАН» виграла тендер на виробництво
сучасних низькопідлогових тролейбусів для СУМ

22.03.2019

Один из крупнейших операторов автомобильного рынка – Группа
компаний АИС выйдет на рынок импортированных автомобилей с пробегом.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В 2011 г. компания одной из первых начала работу в сегменте выкупа и продаж б/у
автомобилей внутри страны. Однако законодательные ограничения и высокие размеры
акцизов на импорт б/у автомобилей не позволяли официальным импортерам и дилерам
поставлять автомобили из-за рубежа. «После принятия нового законодательства и
существенного снижения акцизов на импорт легковых автомобилей с пробегом ситуация
существенно изменилась. Мы уже фиксируем многократный рост спроса в нем и видим
огромный потенциал дальнейшего развития. Наш прогноз, что в среднесрочной
перспективе объем импорта б/у автомобилей может достичь 500 000 ед. в год и выше», комментирует директор по маркетингу Сергей Боровик. Компания приняла решение о
поставке б/у автомобилей из США. Компания планирует осуществлять массовые закупки
ряда моделей таких брендов как Honda, Mazda, Ford, Chevrolet, Volkswagen. Это будут
автомобили 2013-2016 годов выпуска с минимальным пробегом, коробкой «автомат».
Покупателям будут предложены только «глобальные модели», имеющие общую
агрегатную и кузовную базу с аналогами в ЕС и Украине, что существенно упростит для
владельцев их дальнейшее сервисное обслуживание. Основная часть моделей будет
предлагаться в ценовом сегменте 10-15 тыс. долларов США, при том, что в Украине аналоги
предлагаются по 13-20 тыс. долларов США и дороже.
Читать полностью >>>
По материалам ГК «АИС»
Завод "Еврокар" Боярина увеличил
чистую прибыль в 2,6 раза
25.03.2019

 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ

в цілому

Промінвестбанк і Дельта Банк заявили про борги
"АвтоКрАЗа" Жеваго на 3,3 млрд грн
27.03.2019

Госпсуд м. Києва в рамках справи №917/814/16 про банкрутство ПрАТ
“АвтоКрАЗ” прийняв до розгляду заяву Промінвестбанку про визнання
кредитором боржника на суму 1,95 млрд грн, а також заяву ліквідатора Дельта
Банку з вимогами на 1,36 млрд грн та заяву Укрексімбанку на 6,8 млн грн.
Як писав Finbalance, ліквідатор банку “Фінанси та кредит” у рамках цієї є справи
подав у суд заяву про визнання його кредиторських вимог до ПрАТ “АвтоКрАЗ” на суму 5,13
млрд грн. Крім того, про свої вимоги до ПрАТ “АвтоКрАЗ” заявили в т.ч. низка компаній,
яких, як і боржника, пов’язують з нардепом Костянтином Жеваго. Йдеться в т.ч. про ТОВ
"Торговий дім "АвтоКраз" (538,7 млн грн), ПрАТ "Зовнішньоторговельна фірма "КрАЗ" (48,5
млн грн), ПрАТ “Токмацький ковальсько-штампувальний завод” (320,2 млн грн), ПАТ
“Київмедпрепарат” (135,4 млн грн), ПАТ “Галичфарм” (10,4 млн грн), ТОВ "Хімічні
технології" (246,3 млн грн), ПрАТ “Кременчукм’ясо” (51 млн грн), ТОВ “Восток-Руда” (139
млн грн) тощо. 22.01.2019 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити
апеляційну скаргу ПрАТ “АвтоКрАЗ” та залишив без змін ухвалу Госпсуду м. Києва від
24.09.2018, якою було відкрито провадження в справі №917/814/16 про банкрутство ПрАТ
“АвтоКрАЗ” та визнано грошові вимоги Ощадбанку на 555,7 млн грн. Згідно з судовими
матеріалами, Ощадбанк заявляв про безспірні вимоги до ПрАТ “АвтоКрАЗ” на 810,4 млн грн,
які, як зазначалося, лише частково забезпечені заставою/іпотекою майна боржника (на
суму 254,7 млн грн). Як писав Finbalance, 27.11.2018 Верховний Суд частково задовольнив
касаційну скаргу ліквідатора банку “Фінанси та кредит”, скасував рішення судів нижчих
інстанцій в іншій справі “імені” “АвтоКрАЗа” і Ощадбанку - №910/25395/13 - та передав її
на новий розгляд до суду першої інстанції. У рамках цього спору 10.03.2016 Госпсуд м.
Києва задовольнив позов Ощадбанку до ТОВ "Феррекспо", ТОВ "Газотурбінні технології",
ТОВ "Нові промислові технології", ТОВ "Промінек", ТОВ "Перт" про звернення стягнення на
належні їм акції “АвтоКрАЗ” номінальною вартістю 185 млн грн (32,7% статутного капіталу
підприємства) - в рахунок погашення боргу компанії перед Ощадбанком за договором
кредитної лінії №205/31/2 від 09.10.2008 у розмірі 899,4 млн грн. 06.08.2018 Київський
апеляційний відмовився задовольнити апеляційну скаргу “АвтоКрАЗ” та визначив спосіб
реалізації акцій компанії шляхом продажу на прилюдних торгах в межах процедури
виконавчого провадження за ціною не нижчою 13,6 млн грн (ціна, яка була визначена
судовою експертизою). У касаційній скарзі ліквідатор банку “Фінанси та кредит”
наголошував, що ця фінустанова як кредитор має вищий пріоритет щодо обтяження
спірних акцій “АвтоКрАЗ” (відповідно до договорів застави акцій 2004-2007 рр.). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Читати повністю >>>

Читайте також: Понад 10 тисяч автобусів «Богдан»
перевозять українських пасажирів по всій країні >>>

За матеріалами Корпорації «Богдан»
На украинский рынок вернулся
автобус ПАЗ 32054!
25.03.2019

Выпускающее автомобили Skoda АО "Еврокар" завершило 2018 г., по
предварительным данным, с чистой прибылью в размере 182 млн грн, что в
2,6 раза превышает аналогичный показатель 2017 года.
Согласно информации к опубликованной повестке дня общего собрания акционеров
АО "Еврокар" 25 апреля, его непокрытый убыток к началу 2019 г. составил 1 млрд 110 млн
грн (годом ранее - 734,24 млн грн). Проектом решения собрания акционеров планируется
направить всю полученную за прошлый год чистую прибыль на погашение убытков
прошлых лет. Как сообщалось, в 2017 г. завод "Еврокар" получил 69,37 млн грн чистой
прибыли, тогда как в 2016 г. чистый убыток превышал 71 млн грн. Согласно публикации, за
2018 год "Еврокар" нарастил текущие обязательства на 7,3% - до 372,93 млн грн, тогда как
долгосрочные выросли незначительно, составив 1 млрд 625 млн грн. Суммарная
дебиторская задолженность на 1 января 2019 года составила 426,61 млн грн, сократившись
на 22,4%, активы в целом выросли на 50,3% - до 2 млрд 303 млн грн. Собственный капитал
"Еврокара" к началу года составляет 304,42, тогда как годом ранее он имел отрицательное
значение – 429,438 млн грн, уставный не изменился - 234,48 млн грн. АО "Еврокар"
выпускает легковые автомобили с декабря 2001 г. Инвестиции в создание завода составили
$ 250 млн. Сегодня он единственный украинский производитель легковых автомобилей. В
2018 г. "Еврокар" сформировал украинскую статистику по их производству, выпустив 5,659
тыс. автомобилей Skoda - на 7,9% меньше, чем годом ранее. Автомобили Skoda в 2018 году
заняли четвертую строчку рейтинга продаж новых авто в Украине с долей рынка в 7%. По
состоянию на третий квартал 2018 года, согласно данным НКЦБФР, более 68,84% акций
ЧАО "Еврокар" владеет ЧАО "Атолл Холдинг", бенефициаром-контролером которого
является Олег Боярин, еще 20% владеет ООО "Простир Капитал". В 2017 году чистый доход
предприятия вырос на 60,3% к предыдущему году - до 2,51 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Луцький «Автоскладальний завод №1» «Богдан Моторс» виготовить
чотири низькопідлогові 12-метрові тролейбуси для міста Суми. Про це
повідомляє прес-служба Корпорації.
Пропозиція підприємства перемогла на тендері завдяки високій якості виробництва
та релевантній ціні, повідомляє прес-служба корпорації «Богдан». «Чотири року тому
дев’ять одиниць «Богдан Т70117» вже були доправлені до Сум. Цьогоріч міський
тролейбусний парк поповниться ще чотирма сучасними транспортними засобами, які
забезпечать комфорт та безпеку пасажирів у дорозі», - йдеться в повідомленні компанії. 12метрові тролейбуси «Богдан» з низьким рівнем підлоги вміщують 105 пасажирів. Вони
комфортні для маломобільних груп, в тому числі для осіб з інвалідністю, оскільки
обладнані відкидним пандусом та кріпленням для фіксації візка в салоні. Нагадаємо,
корпорація «Богдан» співпрацює 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» також виграв тендери на постачання партій
низькопідлогових тролейбусів до Києва та Харкова.

Читайте також: Ліквідатор банку Жеваго заявив
про борги "АвтоКрАЗ" на 5,1 млрд грн >>>

Один из самых продаваемых и популярных автобусов малого класса за
всю историю независимой Украины – ПАЗ 32054, вернулся на украинский
рынок и уже доступен к покупке у официальных дилеров!
Известно, что данная модель автобуса наиболее экономичная и надежная для
эксплуатации в сельской местности и пригородных маршрутах. Автобус оптимален для
использования как для муниципальных, так и коммерческих перевозок, а также в виде
специального транспорта. Проверенный временем и надежный ПАЗ 32054 является одним
из самых доступных по стоимости в своем классе, а также имеет одну из самых низких
себестоимостей перевозки пассажира. Пассажировместимость автобуса составляет – 21
место для сидения, общее количество мест – 39. ПАЗ 32054 и отличается простотой в
обслуживании, высокой ремонтопригодностью, доступностью запасных частей, а также
надежностью подвески. Автобус можно эксплуатировать на дорогах с любым типом
покрытия. Автобус комплектуется экономичным дизельным двигателем стандарта Евро 5
мощностью 170 л.с. и 5-ступенчатой КПП - Fast Gear, тормозной пневматической,
двухконтурной системой (привод с разделением на контуры по осям, оборудован системой
АВS). Колесная формула - 4х2, минимальный радиус разворота 7,6 м, система отопления автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители.
Максимальная скорость 95 км/час. Гарантийный срок - 50 тыс. км / 18 месяцев. ...
Читать полностью >>>
По материалам ais.ua
ЗАЗ почав виробництво нової модифікації
автобуса малого класу
25.03.2019

Запорізький автомобілебудівний завод, що входить в структуру
Української автомобільної корпорації, почав виробництво нової модифікації
автобуса малого класу ЗАЗ А08, повідомляє прес-служба компанії.
Новинка стане логічним продовженням модельного ряду вже впроваджених у
виробництві автобусів, серед яких вже є автобус малого класу ЗАЗ А07 і автобус середнього
класу ЗАЗ А10. Модель ЗАЗ А08 дозволить в першу чергу задовольнити попит клієнтів на
техніку, передбачену для експлуатації на приміських маршрутах, а також буде доступна і в
шкільній модифікації. Новинка побудована на базі шасі Asia Star, тоді як конструкція кузова
стала результатом власних розробок українського автовиробника. Автобус ЗАЗ А08
оснащується турбодизельним двигуном виробника силових агрегатів Weichai робочим
об'ємом 3 л, потужністю 103/3000 к.с. і обертовим моментом 400 Нм. Двигун, що відповідає
екологічному стандарту Євро-5, агрегатується пятісупенчатою КПП. З інших
конструктивних характеристик: кермо з гідропідсилювачем, двоконтурна пневматична
гальмівна система від Knorr-Bremse/Wabco, ABS і ESP. Салон нового автобуса, в обробці
якого використані антивандальні матеріали, дозволяє перевозити сидячи 28 пасажирів, а
загальна місткість салону становить 43 пасажири. Також в якості стандартного обладнання
встановлено автономний обігрівач, а в якості опції доступний кондиціонер салону.
Габаритні розміри - 7760/2430/2990, колісна база - 3800 мм, в конструкції якої передня і
задня вісь обладнані залежними підвісками на двох полуелептічних ресорах зы
стабілізаторами поперечної стійкості і двома амортизаторами. Раніше повідомлялося, що
Запорізький господарський суд за заявою компанії Факторинг Фінанс порушив
провадження у справі про банкрутство Запорізького автомобілебудівного заводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Чернігівський автозавод презентував 12-метровий
міський автобус
25.03.2019

Чернігівський автозавод корпорації "Еталон" презентував свій
автобус довжиною 12 метрів із низьким рівнем підлоги, призначений для
міських пасажирських перевезень.
"Це автобус 1-го класу для міських перевезень, місткістю 102 пасажири, з низькою
підлогою, який відповідає екологічним вимогам Євро-5 і може використовуватися в будьяких містах України. Його серійне виробництво почнеться вже в цьому році", - розповів
журналістам під час прес-туру на підприємство генеральний директор ТОВ "Чернігівський
автозавод" Валерій Купцов. За його словами, автобус випускатиметься у двох модифікаціях:
Євро-5 із двигуном Ashok Leyland і механічною коробкою передач та Євро-6 із двигуном
IVECO і автоматичною коробкою передач Allison. Невдовзі почнуться випробування цих
машин, і вже восени на заводі сподіваються отримати на них сертифікат відповідності.
Головними перевагами 12-метрового автобуса є велика місткість, наявність низької
підлоги на всій його протяжності та функції нахилу кузова, яка дозволить людині з
обмеженими фізичними можливостями потрапити у салон. Як поінформував директор
Торгового дому "Еталон Авто" Вадим Шкарупін, орієнтовна вартість такого автобуса - $170180 тис., а потенційний ринок цього року - щонайменше 250 одиниць. Якщо ЧАЗу вдасться
отримати його десяту частину, це буде гарним досягненням. Чернігівський автозавод був
створений у серпні 2003 р. Відтоді на підприємстві розробили понад 60 моделей автобусів,
тролейбусів і вантажівок. Зараз завод випускає 12 моделей машин - автобуси міські,
міжміські, шкільні й туристичні, а також тролейбуси. За місяць на підприємстві сходить з
конвеєра 25 машин. Працює на заводі 410 чоловік, середня заробітна плата - 10 тис. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

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

МАЗ в Киеве представит две новые
модели автобусов

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

25.03.2019

Минский автомобильный завод принимает участие в выставке «City
Trans Ukraine 2019», которая пройдет с 28 по 29 марта т.г. в г. Киев (НСК
«Олимпийский»). Об этом пишет autoconsulting.com.ua
На ней МАЗ впервые представит автобус среднего класса модели МАЗ 257030,
предназначенный для перевозки пассажиров по городским и пригородным маршрутам, а
также газовый автобус МАЗ 203988. Автобус среднего класса МАЗ 257030 - собственная
разработка службы главного конструктора Минского автомобильного завода - был создан
на базе МАЗ 257S30. Как и школьный автобус, модификация МАЗ 257030 имеет собственное
шасси с подвеской от среднетоннажного грузовика. Высокий клиренс и рессорная подвеска
позволяют свободно ездить по грунтовым дорогам. Автобус оснащен четырехцилиндровым рядным дизельным двигателем Cummins (Евро-5) мощностью 123 л.с. и механической
6-ти ступенчатой коробкой передач FastGear. В салоне автобуса расположено 31 место для
сидения; имеются багажные полки. Также вниманию посетителей «CityTransUkraine 2019»
представлен автобус большого класса МАЗ 203988, работающий на газомоторном топливе.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
В Украине выпустили 18-метровый кузов
электробуса для Европы
26.03.2019

ДП «Автосборочный завод №1» «Богдан Моторс» изготовил первый
18-метровый кузов для электробусов для французской компании Bluebus в
рамках выполнения контракта, подписанного в начале года.
Сейчас европейский партнер проводит испытания кузова, после чего начнется
серийное производство на луцком заводе «Богдан». Об этом сообщил директор
предприятия Дмитрий Писаный. Сейчас управление главного конструктора завода также
разрабатывает цельный несущий 12-метровый кузов из низколегированной нержавеющей
стали, который станет новым шагом в сотрудничестве с Bluebus. «Партнерство с
европейскими компаниями является важным вектором движения корпорации, которая
стремится расширять международные связи для распространения украинской продукции.
В то же время компания надеется, что на достижение специалистов луцкого ДП
«Автосборочный завод №1» обратят внимание и в Украине - предприятие способно
обеспечить качественным электрическим транспортом отечественные города», - говорится
в сообщении корпорации. В рамках прошлогодней сделки «Богдан Моторс» доставил во
Францию шесть 12-метровых кузовов из конструкционных сталей, прошедших процесс
катафореза для повышения сопротивления коррозии. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua


для інших робіт

Мусоровозная спецтехника Rafco собирается завоевать
доверие коммунальщиков Украины
19.03.2019

Завод спецтехники Техкомплект весну начинает с представления
нового коммунального бренда для основных потребностей украинских ЖКХ
- торговой марки Rafco.
ТМ Rafco известна далеко за пределами своей родной Турции, благодаря
выпускаемой продукции: мусоровозы с задней загрузкой; цементовозы; автоцистерны для
воды и ГСМ; автобетоносмесители; вакуумные подметально-уборочные машины. Почему
мусоровозы Rafco нужны Украине? Задумывались ли вы, что ежегодно каждый человек на
Земле продуцирует порядка 300 кг мусора? Пора задуматься, в каком состоянии мы
оставим эту планету потомкам. Только эффективная утилизация отходов сохранит
экологию. Как это ни банально звучит, но на первом этапе охраны окружающей среды
стоит оперативный вывоз отходов из мест сбора к локациям для хранения и утилизации:
полигоны, мусорохранилища, заводы по переработке мусора. Для вывоза мусора нужна
надежная, выносливая, компактная и недорогая коммунальная спецтехника. …
Читать полностью >>>
По материалам Завода спецтехники «Техкомплект»
КрАЗ виготовив спецтехніку
для Донбасу
26.03.2019

ПрАТ «АвтоКрАЗ» комунальному підприємству «Води Донбасу»
відвантажив нові спеціалізовані автомобілі КрАЗ для обслуговування і
ремонту систем водопостачання.
Передача техніки, що відбулася в кінці минулого тижня, пройшла без зауважень.
База майстерень – всюдихідне шасі КрАЗ-63221 (6х6) Євро 5 у стандартній комплектації.
Згідно контрактних умов, спецтехніка обладнана лебідкою – спереду, та причіпним гаком –
ззаду. КУНГ, виробництва «Завод спеціального обладнання» (м. Іркліїв), розділений на два
відсіки – пасажирський та технічний, із двома вікнами у кожному. Кабіна водія та
пасажирський кузов мають аварійні люки, розмір яких передбачає евакуацію людини у
зимовій уніформі, обігрівачі, кондиціонери. Між кабіною водія та обома відсіками КУНГу
встановлена система внутрішнього зв’язку. Пасажирський відсік розраховано на шість
посадочних місць – м’які відкидні сидіння із пасками безпеки, під якими рундук для речей.
Між ними – обідній стіл. Технічний відсік із трьома дверима, серед іншого, має холодильник, дизель-генераторну установку, спеціальний захист для всіх електричних установок. В
ньому встановлені мийка із раковиною та бойлер. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «АвтоКрАЗ»

АО "Уманьферммаш" получил 10,9 млн грн
чистого убытка
19.03.2019

Производитель сельхозмашин АО "Уманьферммаш" (Черкасская обл.),
по предварительным данным, в 2018 г. получил 10,92 млн грн чистого
убытка, тогда как в 2017 г. чистая прибыль составляла 2,35 млн грн.
В 2017 г. завод нарастил чистую прибыль на 56%. Согласно обнародованной в
НКЦБФР информации к повестке дня общего собрания акционеров 19 апреля, к началу
2019 г. непокрытый убыток составлял 11,47 млн грн (годом ранее нераспределенная
прибыль - 22,4 млн грн). Согласно проекту решения собрания, планируется покрыть
полученный в 2018 г. убыток за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. За 2018 г.
предприятие нарастило текущие обязательства на 8,8% - до 47,23 млн грн, долгосрочные
обязательства по-прежнему отсутствуют. Суммарная дебиторская задолженность выросла
на 26,4% - до 8,27 млн грн, активы в целом составили 139,36 млн грн (на 6,3% меньше).
Собственный капитал АО к началу 2018 г. составлял 92,13 млн грн, в том числе уставный –
46,96 млн грн. АО "Уманьферммаш" специализируется, в частности, на выпуске машин для
животноводства и кормопроизводства, перерабатывающих комплексов, почвообрабатывающей техники, комплексов для уборки корнеплодов, запчастей для сельхозтехники и
металлургии. В 2017 году предприятие увеличило чистый доход на 30,8% к 2016 году - до
249 млн грн. В объеме произведенной на 280,5 млн грн продукции на машины для
сельхозтехники пришлось 242,6 млн грн, на оборудование и запчасти для металлургии и
ГОКов – 18,3 млн грн, на запчасти для сельхозтехники – 16,7 млн грн. Украинским
потребителям было поставлено 70% реализованной продукции, а из общего объема
экспорта на сумму 74,5 млн грн в РФ была поставлена продукция на 38,5 млн грн,
Азербайджан – 30,8 млн грн, Молдову – 1,1 млн грн. К началу 2018 года на предприятии
работал 661 чел. По состоянию третий квартал 2018 года более 92% АО принадлежит ООО
"Фирма Буд" (Киев) с уставным капиталом 12,52 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Группа компаний VITAGRO получила технику
«LOZOVA MACHINERY»
20.03.2019

Компания
«ЛОЗОВСКИЕ
МАШИНЫ»
отгрузили
партию
почвообрабатывающей техники отечественному агрохолдингу VITAGRO. Об
этом сообщает пресс-служба ИГ УПЭК
В частности, в марте 2019 г. украинский производитель поставил 5 тяжелых зубовых
шлейф-борон ЛАРИ шириной захвата 21 м., ранее выполнил отгрузку коротких дисковых
борон ДУКАТ-12 и ДУКАТ-6 с шириной захвата 12 м и 6 м. Шестиметровый агрегат
укомплектован П-образным сменным катком. Техника предназначена для 5 различных
подразделений VITAGRO, сосредоточенных в Хмельницкой и Ровенской обл. Орудия
собраны, введены в эксплуатацию и вышли в поле. В рамках контракта «ЛОЗОВСКИЕ
МАШИНЫ» также будут осуществлять сервисное обслуживание машин. Шлейф-борона
ЛАРИ выравнивает пахоту и обеспечивает качественную предпосевную подготовку почвы,
как весной, так и осенью. Оригинальная конструкция рабочих органов бороны позволяет
работать с переувлажненными почвами. Дисковые бороны-лущильники ДУКАТ имеют
широкий функционал, они применяются для лущения стерни, создания мульчирующего
слоя, основной поверхностной и предпосевной обработки почвы. ДУКАТ-12 – оптимальное
решение для крупных агропредприятий, ориентированных на обработку больших
площадей, ДУКАТ-6 эффективен для любых хозяйств. Украина – перспективный рынок для
«ЛОЗОВСКИХ МАШИН». Компания постоянно увеличивает свое присутствие в украинском
пространстве и активно расширяет дилерскую сеть.
Читать полностью >>>
По материалам ИГ УПЭК
Группа компаний «АИС» стал дилером
Veles Agro
27.03.2019

Группа компаний «АИС» заключила соглашение о сотрудничестве с
производителем почвообрабатывающей техники Veles Agro. Об этом
сообщает Traktorist.ua, передает latifundist.com
Благодаря этому компания планирует расширить перечень предлагаемых к продаже
сельхозагрегатов. В торговой сети «АИС» можно будет приобрести многофункциональные
дисковые бороны Zeus, агрегаты полосовой обработки Strip-Till, почвообрабатывающие
комбинированные, полунавесные и предпосевные агрегаты, сеялки зерновые механические и пропашные точного высева и другую технику. «Компания Veles Agro основана в 1996
г. и является одним из ведущих производителей многофункциональной почвообрабатывающей техники и запчастей с высокими стандартами качества, а ее продукция получила
признание качества, не только в Украине, но и за рубежом», - отмечается в сообщении.
Кроме того, компания Veles Agro участвует в правительственной программе компенсации
расходов агропроизводителям на приобретение сельхозтехники. Это позволяет
покупателям сэкономить до 40% при приобретении вышеуказанной продукции. Напомним,
что «АИС», который является официальным дилером Belarus, предлагает приобрести и
установить кондиционеры на тракторы производства «Минского тракторного завода».
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

IVECO EuroCargo - з літаками
нарівні
27.03.2019

Аеропорт «Бориспіль» цієї весни здійснив покупку через систему
Prozorro машини з підйомним механізмом для забезпечення навантаження і
вивантаження багажу з літака.
Відвантажила унікальний автомобіль — компанія АМАКО, офіційний дилер IVECO в
Україні. В його основі лежить шасі IVECO EuroCargo. Нагадаємо, що ця модель серед
продажів вантажівок IVECO в нашій країні займає частку в 30%. В даному випадку для
підйомника взята модель IVECO EuroCargo повною масою 12 т. На ній встановлено
дизельний двигун робочим об’ємом 3,9 л і потужністю 180 к.с. Шасі має індекс 120-180L.
Буква «L» позначає, що машина на низькому ходу. Тобто у неї колеса меншого радіуса -17,5
дюймів, замість стандарту для 12-тонника 19,5-дюймових колес. Спец надбудови
виготовила компанія Polycar — єдина в Україні, що має досвід побудови таких
автопідйомників. Машина виготовлена відповідно до технічного завдання замовника. Так,
висота підйомника типу ножиці становить 4,7 м. Є виносний пульт управління. Сам
підйомник обладнаний декількома системами безпеки, так званої «захистом від дурня». …
Читати повністю >>>

Читайте також: АМАКО відвантажила фургон
— на базі шасі IVECO Daily 70C15 >>>

За матеріалами Компанії «АМАКО»
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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

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

ДП "Львівський радіоремонтний завод" нарощує роботи з
відновлення засобів ППО українського війська
20.03.2019

Українська армія посилилась понад 420 одиницями
озброєння та військової техніки
24.03.2019

У Старокостянтинові на Хмельниччині 20 березня 2019 року
Президент України Петро Порошенко передав українським військовим
велику партію озброєння та військової техніки.
Серед нього: танки Т-64 зразка 2017 р., бойові машини БТР-3 та БРДМ-2Л1, самохідні
артилерійський установки 2С1 "Гвоздика", зенітні ракетні комплекси "Оса", радіолокаційна
станція РЛС 35Д6, модернізований винищувач МіГ-29МУ1та інше озброєння та військова
техніка, яка була виготовлена, модернізована та відремонтована підприємствами ДК
"Укроборонпром". Завдяки роботі ДП "Харківського бронетанкового заводу" українське
військо отримало чергову партію танків Т-64 зразка 2017 року. Під час модернізації, яка
проходить у рамках поточного ремонту, у бойову машину інтегрується сучасні цифрові
системи та новий динамічний захист. Зокрема, у Т-64 встановлюються нічні прилади
спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління. У прицільний
комплекс навідника інтегровано тепловізор, який забезпечує виявлення, розпізнавання та
знищення противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких
погодних умов. Танки Т-64 також оснащуються системами супутникової навігації. Два інші
підприємства "Укроборонпрому" – київський та миколаївський бронетанкові заводи,
передали українським військовим партію бойових машин БТР-3ДА та БРДМ-2Л1.
Бронетранспортер БТР-3 оснащений бойовим модулем "Штурм-М" з 30-мм автоматичною
гарматою, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину. Завдяки наведенню
озброєння сучасним цифровим комплексом з лазерним делекоміром, а також стабілізатору
гармати, вдається досягти високої точності та кучності вогню у всіх режимах вогню.
Завдяки потужній ходовій частині та німецькому двигуну від Deutz, цей бронетранспортер
здатний слідувати за танками по полі бою, розвивати швидкість у 100 км/год та вплав
долати водні перешкоди. БРДМ-2Л1 – модернізована на ДП "Миколаївський бронетанковий
завод" броньована розвідувально-дозорна машина, яка отримала сучасні цифрові
радіостанції виробництва однієї з країн НАТО, а також інше нове оснащення. Окрім того,
модернізована БРДМ-2 має більш енергономічне розташування люків для десантування
екіпажу. Ці машини мають підвищену прохідність, здатні долати водні перешкоди, а також
оснащені 14,5-мм та 7,62 кулеметами. Для посилення артилерійської складової нашої армії,
ДП "Шепетівський ремонтний завод" передав самохідні артилерійські установки 2С1
"Гвоздика". Ця САУ оснащена 122-мм гаубицею з дальністю ураження біля 15 км. "Гвоздика"
може рухатись зі швидкістю 60 км/год та форсувати водні перешкоди уплав. Українські
льотчики отримали винищувач МіГ-29МУ1, який пройшов модернізацію на ДП "Львівський
державний авіаційно-ремонтний завод", ДП "Авіакон" передало армії багатоцільовий
вертоліт Мі-8МТ, а ДП "Завод 410 ЦА" – літак Ан-26Ш. Модернізований винищувач МіГ29МУ1 отримують більш потужну радіолокаційну станцію, яка дає можливість збільшити
дальність виявлення повітряних цілей, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний
комплекс систему супутникової навігації. Значно розширено можливості контролю і
реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигуна і ряду бортових
систем. Ан-26Ш – спеціальний літак для навчання штурманів, який під час виконання
капітального ремонту отримав комплект сучасного додаткового та оновленого бортового
обладнання. У Ан-26Ш застосовується широка кількість бортових систем українського
виробництва. Зокрема, на літак встановлена апаратуру навігації та посадки, літакові
далекоміри, багатофункціональні індикатори, системи супутникової навігації та інші
системи, які виготовлені силами українських підприємств. Водночас, "Завод 410 ЦА"
застосовує комплектуючі виробництва західних країн, наприклад, літак обладнаний
барометричним висотоміром AD-32 від швейцарського виробника. Багатоцільовий вертоліт
Мі-8МТ призначений для підвищення мобільності частин сухопутних військ, тактичного
десантування, а також для ураження військ противника некерованим ракетним та
стрілецьким озброєнням. Мі-8МТ є одним з основних вертольотів, що стоять на озброєнні
армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. З метою посилення протиповітряної оборони
українське військо отримало партію зенітних ракетних комплексів "Оса" від ДП
"Балаклійський ремонтний завод". Ці ЗРК є всепогодними і призначені для
безпосереднього прикриття наземних підрозділів від повітряного нападу на відстані до 10
км. Окрім того, КП "НВК "Іскра" передало радіолокаційну станцію 35Д6, яка призначена для
виявлення цілей на малих та середніх висотах. Характеристики РЛС дозволяють їй
працювати в умовах впливу активних та пасивних завад, а також у складі сучасних
автоматизованих систем ППО для видачі цілевказівок зенітно-ракетним комплексам. У
свою чергу, ДП "45 експериментальний механічний завод" передало партію спеціальних
мобільних майстерень ТРМ-80, МТО-80 та ПРЗС-70, які призначені для проведення ремонту
та технічного обслуговування бронетехніки у польових умовах. Нагадаємо, що українська
армія також посилилась ударними оперативно-тактичними безпілотними літальними
апаратами Bayraktar TB2, які 20 березня успішно пройшли випробування в небі України та
застосували високоточну зброю.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДК "Укроборонпром"
 ІНШЕ, РІЗНЕ

Цехи виробника міномету “Молот” зайняла приватна фірма.
Поліція шукає винних
20.03.2019

Навколо столичного військового підприємства "Завод "Маяк", що
входить в структуру концерну "Укроборонпром", реалізують схему по
умисному доведення його до
неплатоспроможності та подальшого
привласненню нерухомого майна.
Про це йдеться в матеріалах досудового розслідування поліції Оболонського району
м. Києва, повідомляє проект "Марлін". 22-23 серпня минулого року приватна фірма "Агат"
за підтримки невстановлених осіб взяла під контроль виробничі приміщення ПАТ "Завод
"Маяк" та організувала власні пости охорони. 21 серпня, тобто за день до фізичного
зайняття цехів, Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції в
господарській справі "Агат" проти Заводу "Маяк" постановив про опис та арешт майна
заводу через борги, яке було передано на зберігання саме компанії "Агат". У 2018 році борг
державного заводу "Маяк" у сумі 118,3 млн грн перед ліквідованим Всеукраїнським банком
розвитку, який належав Олександру Януковичу, Фонд гарантування вкладів фізосіб продав
приватній фірмі "Агат" в 5 разів дешевше - за 21,1 млн грн. Ще одним з фактів незаконного
відчуження майна державного підприємства є заволодіння кіпрською компанією Westdom
Holdings Limited частки в 15 % статутного капіталу компанії "Маяк-Вестдом", що раніше
належала "Завод "Маяк", а також спроба заволодіння часткою в 35%, що також належить
Заводу "Маяк". В результаті незаконного привласнення частки в 15% статутного капіталу,
Завод "Маяк" фактично втратив контроль над діяльністю "Маяк-Вестдом", що призвело до
понесення збитків на суму понад 1,6 млн грн. Раніше проект "Марлін" повідомляв про те,
що оренда приміщень у фірми "Маяк-Вестдом" для розміщення офісів державного заводу за
наявності власних приміщень призвело до збільшення витрат "Маяку" на суму 7 млн
гривень. Саме "Маяк-Вестдорм" володіє приміщеннями площею 17,5, м?, над якими втратив
контроль Завод "Маяк". ТОВ "Агат" зареєстровано за однією адресою з "Маяком". Серед
співзасновників "Агату" приватна фірма "Маяк-Кап" – виробник одноразового посуду, який
також знаходиться за адресою "Маяку". ...
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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ДП "Львівський радіоремонтний завод" нарощує темпи з освоєння
ремонту засобів протиповітряної оборони українського війська. Наразі
львівське підприємство освоїло ремонт же 27 видів техніки ППО.
Нещодавно на державному випробувальному полігоні "Ягорлик", що на Херсонщині,
успішно завершився черговий етап випробувань зенітного ракетного комплексу БМ9К330
"Тор", який був відновлений силами ДП "Львівський радіоремонтний завод". Цей ЗРК
призначений для захисту важливих об’єктів та ешелонів сухопутних військ. Він здатен
знищувати, на відстані понад 12 км, літаки та вертольоти противника, а також
протирадіолокаційні та крилаті ракети. Однією з особливостей цього ЗРК є можливість
його роботи в автономному режимі, під час якого "Тор" самостійно знищує повітряні цілі
противника. Окрім того, львівське підприємство перейшло до самостійного виготовлення
антен для радіолокаційних станцій та освоїло випуск редукторів до них. А також проводить
ремонт ЗРК С-125, що стоять на озброєнні українського війська. Зазначимо, що у 2018 році
ДП "Львівський радіоремонтний завод" випустив продукції на 143 млн грн, сплативши до
бюджету всіх рівнів 14,8 млн грн. Водночас середня зарплата на підприємстві за минулий
рік склала 10,7 тис грн, перевищивши показник 2017 року на 51%.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
ДК "Укроборонпром" створює замкнутий цикл
виробництва автоматичних гармат
25.03.2019

ДП "Завод точної механіки" буде приєднано до ДП "Конструкторське
бюро артилерійського озброєння". Таке рішення було ухвалено
Генеральним директором ДК "Укроборонпром" Павлом Букіним.
Об’єднання проводиться з метою створення замкнутого циклу виробництва
автоматичних гармат та зниження адміністративних витрат на підприємствах. Це рішення
було також підтримано Наглядовою радою Держконцерну, а відповідне звернення вже
найближчим часом буде відправлено на розгляд Кабінету Міністрів України. Зазначимо, що
наразі основними виробами "Заводу точної механіки" та "КБ Артозброєння" є 30-мм
автоматичні гармати, які є головною зброєю цілої низки бойових машин: БТР-3, БТР-4, а
також БМП-2. Створення замкнутого циклу виробництва дозволить значно підвищити
ефективність та швидкість виробництва. Це відповідає запланованому розширенню
випуску БТР-3 та БТР-4, з метою якого на підприємствах бронетанкового кластеру
Концерну вже освоєно виробництво корпусів. Cкорочення управлінської ланки дозволить
направити зекономлені кошти на оновлення виробничих потужностей та підвищення
заробітної плати працівників. Об‘єднання підприємств дозволить прискорити процеси із
створення новітньої зброї. Зокрема йдеться про розробку перспективних 30-мм та 40-мм
автоматичних гармат, які будуть використовувати боєприпаси стандарту НАТО….
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Бразилия променяла южмашевские ракеты
на американские
19.03.2019

Бразилия подписала соглашение с США о коммерческом использовании США космодрома Алкантра в штате Мараньян. Об этом президент
Бразилии Жаир Болсонару написал в своем Twitter.
Космодром Алкантра обладает выгодным положением - близь экватора, что
позволяет с экономией топлива выводить космические аппараты на экваториальную
орбиту. Первый запуск с этой площадки был произведен в 1990 году. В 2003 году Украина и
Бразилия заключили договор об использовании на космодроме Алкантра ракеты-носителя
«Циклон-4», которая была разработана в КБ "Южном" и построена на Южмаше. Первый
пуск должен был пройти в 2006 году. Однако проект был остановлен по инициативе
бразильской стороны, запуски так и не состоялись. Вокруг средств, выделенных на этот
проект было немало скандалов. Заметим, что в сообщении президента Бразилии говорится
о том, что правительство будет стремиться к заключению соглашений с другими странами,
что позволяет запускать другие ракеты и другие космические корабли из других стран. Так
что вполне возможно , что южмашевский "Циклон" все таки полетит с Алкантры. ...
Читать полностью >>>
По материалам dv-gazeta.info
S7 Space откажется от покупки 12
украинских ракет
25.03.2019

Совладелец группы S7 Space Наталья Филева подтвердила ранее
появившуюся в СМИ информацию об отказе от контракта на производство
на украинском «Южмаше» 12 ракет-носителей «Зенит» для пусков с
плавучего космодрома «Морской старт».
«Собираемся», - ответила она на соответствующий вопрос («РИА Новости»). При
этом конкретных сроков расторжения контракта госпожа Филева назвать не смогла.
Днепропетровский завод «Южмаш» объявил о подписании контракта на поставку дочерней
структуре российской группы компаний S7 ракет «Зенит» летом 2017 года. Соглашением
предусмотрено создание 12 носителей, которые должны были использоваться в том числе
для пусков из акватории Тихого океана (проект Sea Launch). Ранее стало известно, что
российская частная компания S7 Space (входит в группу S7, владеет плавучим космодромом
«Морской старт») планирует остановить выполнение заключенного два года назад
контракта на производство на украинском предприятии «Южмаш» 12 ракет-носителей
«Зенит», сообщил «РИА Новости» источник в российской ракетно-космической отрасли.
«Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение
"Южмаш" о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта», - сказал
собеседник агентства. Информацию подтвердил источник в компании S7 Space. Он
сообщил, что в апреле производство будет заморожено на текущем уровне изготовления
ракет. В «Южмаше» не стали комментировать вопрос о производстве ракет «Зенит». В
пресс-службе S7 агентству сообщили, что «контракт действует», но не предоставили
комментарий относительно его перспектив. Как рассказал «РИА Новости» еще один
источник в российской ракетно-космической отрасли, S7 Space заплатила «Южмашу» часть
суммы за производство ракет - около $30 млн. Днепропетровский завод «Южмаш» объявил
о подписании контракта на поставку дочерней структуре российской группы компаний S7
ракет «Зенит» летом 2017 г. Соглашением предусмотрено создание 12 носителей, которые,
как сказали на предприятии, будут использоваться как для пусков из акватории Тихого
океана (проект Sea Launch), так и с космодрома Байконур (Land Launch). Ранее источник
сообщил, что Россия изготовила последнюю ракету-носитель «Союз», использующую
систему управления, которая произведена на Украине. «"Союз-ФГ" - последняя
модификация ракет "Союз", использующая украинскую систему управления», - сказал он.
Читать полностью >>>
По материалам kommersant.ru
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Агрохолдинг Герег покупает активы "Оболони"
в Хмельницкой области
21.03.2019

Суд открыл дело о банкротстве
Империи-Агро
18.03.2019

Суд открыл делу о банкротстве компании «Империя-Агро» по иску
«Агротрейд Украина ЛТД». Об этом свидетельствует данные Реестра
судебных решений, передает latifundist.com
«Суд открыл производство по делу о банкротстве компании «Империя-Агро» и
назначил дату предварительного судебного заседания по делу на 29 мая 2019 г.», указывается в решении суда. Компания «Агротрейд Украина ЛТД» подала заявление в суд
об открытии производства по делу о банкротстве компании «Империя-Агро» в связи с
невозможностью последней погасить задолженность в размере 9,73 млн грн. В результате
рассмотрения иска, суд постановил ввести процедуру распоряжения имуществом
«Империя-Агро», а также установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Напомним, что между «Империя-Агро» и «ТАСкомбанком» в апреле 2018 г. возник
многомиллионный конфликт, причиной которому стал кредит банка «Империи-Агро» в
размере 300 млн грн. В результате конфликта между банком и компанией, убытки понесли
агропредприятия, которые законтрактовались на покупку материально-технических
ресурсов и чья продукция находилась на ее складах.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Компания "Днипро Агро Групп" в 2018 г. увеличила
земельный банк до 50,3 тыс. га

ООО
"Агрохолдинг
2012"
(Городок
Хмельницкой
обл.),
принадлежащее Галине и Александру Герегам, намерено приобрести у ЧАО
"Оболонь" (Киев) активы в Хмельницкой области.
АМКУ может предоставить разрешение на покупку активов в виде целостного
имущественного комплекса - заготовительно-перевалочной базы, Закупнянского
комбикормового завода (оба - поселок Закупне Хмельницкой области) и доли в уставном
капитале ООО "Агрофирма имени В. Д. Слободяна" (село Иванковцы Хмельницкой области),
что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. Три
указанные предприятия принадлежат ЧАО "Оболонь". ООО "Агрохолдинг 2012" создано в
сентябре 2015 года. Его бенефициарами через венчурный фонд "Оферент" выступают
Галина и Александр Гереги. Корпорация "Оболонь" производит пиво, безалкогольные и
слабоалкогольные напитки, минеральную воду, снеки, является крупнейшим в стране
экспортером пива. В ее состав входят главный завод в Киеве и девять предприятий в
регионах страны. Основные бренды - "Оболонь", Carling, Zlata Praha, Hike premium, Zibert,
Keten, Hardmix, BeerMix, "Десант", "Жигулевское", "Живчик", "Оболонська", "Прозора".
Корпорация также выпускает слабоалкогольные напитки Rio, "Джин-тоник", "Водка лайм",
"Виски Вишня", "Ром-кола", "Бренди-кола", Ciber. ЧАО "Оболонь" в 2018 году получил 176,9
млн грн чистого убытка против 288,8 млн грн чистой прибыли годом ранее. Ее активы за
прошлый год сократились на 9% - до 5,2 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Группа компаний "Агролига" завершила 2018 год
с чистой прибылью EUR5,75 млн

18.03.2019

Компания "Днипро Агро Групп" в 2018 году увеличила земельный
банк до 50,3 тыс. га (+16%, или на 7 тыс. га). Об этом сообщается на сайте
компании, передает fixygen.ua
Dnipro Agro Group почти удвоила мощность элеваторов – до 124 тыс. тонн. Кроме
того, компания запустила проект по свиноводству на 1,3 тыс. голов. Согласно сообщению,
Dnipro Agro Group в 2018 МГ собрала 69,8 тонн зерновых и 76,1 тонн масличных. Днипро
Агро Групп – вертикально интегрированная группа компаний, основным направлением
деятельности которой является производство, хранение, продажа зерновых и масличных
культур. В ее состав входят предприятия по хранению ООО "Синельниковое-Агро", ООО
"Фисаковский элеватор" и выращиванию сельхозкультур ООО "Видродження", ООО
"Каменское Агро", ООО "Днипроагроальянс", ООО "Агрофирма Схид Агро".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
KSG Agro увеличил кредитную линию в
ТАСкомбанке до $3,55 млн
18.03.2019

Агрохолдинг KSG увеличил кредитную линию в ТАСкомбанке на $1,25
млн - до $3,55 млн. Об этом сообщила компания на Варшавской фондовой
бирже, передает interfax.com.ua
"Кредитная линия от ТАСкомбанка в размере $2,3 млн была открыта для KSG Днепр,
члена KSG Agro Group, в декабре 2017 года на четыре года с целью пополнения оборотных
средств. В связи с расширением бизнеса возникла необходимость расширения кредитной
линии... Срок дополнительного финансирования – 3 года. Процентная ставка не
разглашается", – отмечается в сообщении KSG Agro. По данным компании, заемные
средства будут использованы для пополнения оборотного капитала и финансирования
посевной кампании. Как сообщалось, KSG Agro за девять месяцев 2018 года сократил
чистую прибыль в 3 раза - до $2,23 млн, увеличил выручку на 16,2% - до $20,02 млн.
Компания по итогам 2017 года получила $0,895 млн чистой прибыли, что почти в 4,4 раза
меньше по сравнению с 2016 годом. Выручка за 2017 год возросла на 10,8% - до $23,19 млн.
Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением,
переработкой и продажей зерновых и масличных культур и свиноводством. К концу 2017
года его земельный банк в Украине составлял около 58 тыс. га, включая 28 тыс. га в Крыму,
над которыми компания не имеет контроля.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Агрохолдинг Косюка почти вдвое
сократил прибыль
20.03.2019

В 2018 г. чистая прибыль холдинга "МХП", по сравнению с 2017 г.,
сократилась на 44,3% и составила $128 млн. Об этом говорять данные отчета
компании, размещенные на Лондонской фондовой бирже.
По информации МХП, выручка компании в 2018 г. увеличилась на 21% и составила
$1,556 млрд. Валовая прибыль компании за прошлый год выросла на 6% — до $420 млн,
операционная сократилась на 14%, до $315 млн. EBITDA компании (объем прибыли до
вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации —
ред.) в 2018 году сократилась на 2% — до $450 млн (2017 год: $459 млн), рентабельность
EBITDA снизилась до 29% с 36%. В компании отмечают, что экспорт мяса птицы, масел и
зерна обеспечил дальнейшее увеличение доходов в твердой валюте до $878 млн (2017 год:
732 млн долл. США), увеличив тем самым долю доходов в долларах США с 57% до 58% от
общей выручки группы. Напомним, "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в апреле-июне
2018 г. сократил чистую прибыль на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. –
до $100 млн. Компания "МХП" является крупнейшим производителем курятины в Украине.
Компания также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов
мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур,
которые перерабатываются также на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.
Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс.
га. Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза – до $230 млн по сравнению с 2016
годом, выручка – на 13,4%, до $1,288 млрд. Земельный банк компании по состоянию на
конец 2017 года составлял около 370 тыс. га. Основателем и мажоритарным акционером
МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.
Читать полностью >>>
Читайте также! MHP SE: Consolidated
management report for 2018 >>>
По материалам delo.ua
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Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) завершила 2018 год с
чистой прибылью EUR5,75 млн, что на 38,2% больше, чем в 2017 году. Об
этом сообщает fixygen.ua
Согласно отчету холдинговой компании группы Agroliga Group PLC на Варшавской
фондовой бирже, выручка "Агролиги" незначительно сократилась - до EUR21,65 млн.
Валовая прибыль в прошлом году возросла на 1,7% по сравнению с предыдущим годом - до
EUR6,06 млн, операционная - на 44,9%, до EUR5,98 млн. EBITDA группы выросла в 1,6 раза до EUR7,01 млн. Чистый долг по итогам года увеличился в 2,1 раза – до EUR11,01 млн.
Активы "Агролиги" в 2018 году увеличились в 1,7 раза и по состоянию на 31 декабря
составили EUR42,19 млн. ГК "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с
1992 года. Ее предприятия занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой
семян подсолнечника и молочным животноводством. Группа обрабатывает около 10 тыс. га
земель. Мощности маслозавода, который работает по технологии прессования, составляют
42 тыс. тонн в год, маслозавода, который работает по технологии экстракции, - 110 тыс.
тонн подсолнечника в год. Мажоритарными акционерами группы являются Александр
Бердник с долей 41,66%, Ирина Поплавская - 41,66%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
AgroGeneration подписала соглашения о продаже прав аренды
на 9,2 тыс. га земли в Сумской обл.
25.03.2019

Французская группа AgroGeneration с активами в Украине подписала
соглашения о продаже прав аренды на 9,2 тыс. га земли в Сумской области.
Об этом сообщает fixygen.ua
В целом группа в 2019 г. продала 36% зембанка (37,7 тыс. га обработанных земель)
за EUR25 млн. По данным аграрной группы, 85% этой суммы уже была обналичено группой
или будет обналичено в ближайшее время. "Продажа активов нацелена на укрепление
денежной позиции, снижение операционных потребностей и затрат на финансирование.
Группа теперь будет работать с зембанком около 70 тыс. га", - сказано в сообщении. По
данным AgroGeneration, урожай 2019 г. находится в хорошем состоянии. "Группа сообщает
акционерам, что мажоритарный акционер SigmaBleyzer инициировал стратегический
анализ всех своих инвестиций, в том числе AgroGeneration", - отметили в агрокомпании. Как
сообщалось, в январе-2019 AgroGeneration продала 28,5 тыс. га (27% земельного банка
группы) в Житомирской и Тернопольской областях за EUR19 млн. Разрешение АМКУ на
приобретение двух предприятий AgroGeneration получила ГК "Кусто Агро". Компания
AgroGeneration основана в 2007 году. Специализируется на выращивании зерновых и
масличных культур, входит в пятерку крупнейших производителей зерна и масличных
культур в Украине. Земельный банк после сокращения – 70 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Корпорація "Сварог Вест Груп" розпочала сівбу ячменю,
пшениці та гірчиці
26.03.2019

Корпорація "Сварог Вест Груп" завершила підживлення озимих
культур і розпочала весняну посівну кампанію. Про це повідомляє "ПроАгро
Груп" з посиланням на прес-службу компанії.
Завдяки сприятливим погодним умовам агрохолдинг учасно здійснив всі
заплановані агрономічні заходи з підготовки ґрунту. Зокрема, "Сварог Вест Груп" провів
підживлення, боронування та розпочав сівбу ярих зернових та нішевих культур, зокрема,
ячменю, пшениці та гірчиці. Напразі посівна стартувала в північному та центральному
регіонах компанії. Корпорація "Сварог Вест Груп" - аграрна компанія, що об'єднує
підприємства, розташовані в Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях, і
працюють у всіх сферах сільського господарства.
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua
Новини компаній: «Західний Буг» збільшив
зембанк на 14 тис. га
26.03.2019

Підприємство «Західний Буг» з початку 2019 року збільшив зембанк на
14 тис. га. Про це повідомляє портал Latifundist.com, передає служба новин
он-лайн видання agravery.com
«У цьому році ми створили ще два нових відділення, в Тернопільській області на 6,5
тис. га і в Чернівецькій на 7,5 тис. га», — прокоментував заступник директора з організації
виробництва компанії Юрій Одноріг. Раніше стало відомо, що загальна площа земель
нового підрозділу в Чернівецькій області, яке буде обробляти «Західний Буг», зараз
становить 7,25 тис. га. В цьому році в Чернівецькій області компанія запланувала посів
пшениці, цукрових буряків, ячменю, ріпаку, сої та кукурудзи. Нагадаємо, що «Західний Буг»
відкрив новий елеваторний комплекс в місті Броди Львівської області.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

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

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

Прибуток ПАТ «Аграрний фонд» за 2018 рік
збільшився на 50%

COFCO планирует удвоить закупки
причерноморского зерна
27.03.2019

За результатами 2018 р. прибуток ПАТ «Аграрний фонд» зріс на 50% в
порівнянні з минулим роком при ефективній ставці залученого капіталу в
26%. Про це заявив голова правління Товариства Андрій Радченко.
Андрій Радченко в інтерв'ю РБК зазначив, компанія стабільно показує зростання і в
2018 р. фінплан по прибутку вдалося виконати на 101%. «У цифрах - це 147 млн проти
запланованих 146 млн грн чистого прибутку, який підлягає розподілу між акціонерами,
відповідно, виплаті дивідендів на користь держави. Ми поки не знаємо їх рівень: 50% або
75%. Це визначає Мінфін і Кабмін – чекаємо розпорядження нашого основного акціонера», повідомив Радченко. Він додав, що Уряд задоволений результатами роботи Аграрного
фонду, оскільки за останні три роки Товариство стало прикладом найуспішнішої державної
агрокомпанії. «У порівнянні з минулим роком приріст прибутку становив 50%. І це при
ефективній ставці залученого капіталу в 26%. Ми також на досить хорошому рівні і по ряду
інших показників, у тому числі по боротьбі з корупцією і злодійством всередині компанії», зазначив Радченко. Голова правління повідомив, що на сьогодні середня зарплата
співробітника Фонду складає 46,6 тис. грн, що приблизно в 5 разів вище середньої
заробітної плати по країні. І таких підхід абсолютно обґрунтований і має свої позитивні
результати – за останні три роки технічні втрати зерна в Агрофонді не перевищують 0,1%
від запасів. Натомість, як у інших трейдерів даний показник не нижче 5-7%.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
Астарта объяснила финансовые претензии к бывшему
топ-менеджеру на 56 млн грн
27.03.2019

Агрохолдинг «Астарта-Киев» выдвинул экс-директору «Агрофирмы
«Добробут» Александру Коваленко претензию в размере 56 млн грн за
незавершенное производство, а также упущенную выгоду.
«На части этих земельных участков растет пшеница. Ее посеяли в конце прошлого
года. Учитывается незавершенное производство, вспашка, внесение удобрений на
следующий год, а также упущенная выгода. Заключив договоры с пайщиками, компания
имела право рассчитывать на использование земли в течение 7-10 лет. Упущенная выгода это одна из разновидностей убытков, которые также подлежат возмещению», - рассказала
директор по юридическим вопросам компании Лилия Тимакина в интервью Latifundist.com.
Как утверждает директор по юридическим вопросам компании, требование о возмещении
убытков до 22 января 2019 г. имело юридическую силу. «Убытки - это разновидность
причиненного вреда. В делах такой категории действует презумпция вины. Если Коваленко
не согласен с предъявленной ему суммой, он может оспорить это в суде», - подчеркнула
Лилия Тимакина. Она объяснила, что долю Александра Коваленка агропромхолдинг
должен был выплатить до 31 января 2019 г., согласно 54 статье Закона «О хозяйственных
обществах», однако учитывая требования «Астарты-Киев» о возмещении убытков, сумма
выплате не подлежит. «Имея встречные требования, мы направили ему заявление о зачете
однородных требований. 4 марта 2019 г. Александр Коваленко получил это заявление, в
связи с чем сумма в размере 13 млн 69 тыс. грн считается погашенной и не подлежит
выплате», - подытожила директор по юридическим вопросам.
Читать полностью >>>

Читайте также: Интервью Директора по юридическим
вопросам компании «Астарта-Киев» >>>

По материалам latifundist.com




РОСЛИННИЦТВО
РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

НААН: Контурно-ландшафтна організація землекористування
здатна підвищити врожайність до 30%

27.03.2019

COFCO International планирует удвоить закупки зерна в
причерноморском регионе в рамках своей глобальной экспансии. Об этом
заявил глава COFCO Чи Джинтао (Chi Jingtao), сообщает Reuters.
«COFCO International намерен удвоить объемы зерна, которое он получает из
региона «в ближайшие два-три года», - сказал глава COFCO. Для справки: COFCO многопрофильная государственная организация, проводит закупку и трейдинг зерновых, а
также осуществляет глубокую переработку зерна. Помимо этого она владеет гостиницами,
торговыми центрами и виноградниками, а также СП с британским страховщиком Aviva Plc.
Основанная в 1949 году корпорация является одним из крупнейших государственных
предприятий КНР. Благодаря серии поглощений компания сейчас владеет активами
объемом более $71,9 млрд. Мощности по хранению зерна оцениваются в 31 млн тонн, по
переработке - 89,5 млн тонн в год, имеет представительства в 140 странах мира.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Україна експортувала понад 37 мільйонів
тонн зернових
28.03.2019

Україна з початку маркетингового року експортувала понад 37 млн
тонн зернових культур. Такі дані оприлюднені на сайті Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
“З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 37 млн тонн
зернових культур, зокрема, понад 13 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже
8,4 млн тонн, фуражної – понад 4,7 млн тонн), ячменю – понад 3,2 млн тонн, кукурудзи – 20
млн тонн”, - йдеться у повідомленні. За аналогічний період минулого маркетингового року
було експортовано 30,8 млн тонн зернових, зокрема, 14 млн тонн пшениці (у тому числі
продовольчої – майже 8 млн тонн та фуражної пшениці понад 6,1 млн тонн), ячменю – 4 млн
тонн, кукурудзи – майже 12 млн тонн). Також у цьому маркетинговому році було
експортовано 3,9 млн тонн олійних культур, за аналогічний період минулого
маркетингового року було експортовано майже 4,4 млн тонн олійних культур. Відзначимо,
остаточні дані підтвердили отримання у 2018 році рекордного врожаю зернових та
зернобобових, який перевищив 70 млн тонн. Про це заявив заступник міністра аграрної
політики та продовольства України Володимир Топчій під час відео-конференції з
представниками регіонів щодо питань комплексу весняно-польових робіт та програм
державної підтримки у 2019 році, повідомляє прес-служба Мінагрополітики. “Заключний
звіт Держстату щодо збору врожаю 2018 року підтвердив подолання історичного для
України рубежу виробництва зерна у вазі після доробки - 70,057 млн тонн при врожайності
47,4 ц/га. Крім того, отримано найвищі в історії показники валового збору кукурудзи, сої,
соняшнику та урожайності цукрових буряків. Ці результати дали можливість цілковито
забезпечити внутрішні потреби та продовольчу безпеку держави, а також сформувати
потужний потенціал для експорту сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки у
2018-2019 маркетинговому році”, - сказав Топчій. Також він подякував всім аграріям за
наполегливу працю та добрі показники роботи. Зокрема, основної продовольчої культури
пшениці було отримано 24,6 млн тонн при врожайності 37,3 ц/га, кукурудзи – 35,8 млн
тонн при врожайності 78,4 ц/га, сої – 4,5 млн тонн при врожайності 25,8 ц/га, соняшнику –
14,2 млн тонн при врожайності 23,0 ц/га, урожайність цукрових буряків становила 508
ц/га. Як повідомляв Укрінформ, за попередніми даними Державної служби статистики,
виробництво зернових та зернобобових в Україні у 2018 році збільшилось на 12,7% у
порівнянні з 2017 роком і сягнуло 69,8 млн тонн. За остаточними даними, врожай цих
культур у минулому році становив 70,057 млн тонн, що на 13,1% більше, ніж у 2017 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 ІНФРАСТРУКТУРА (ЕЛЕВАТОРИ & ХПП. ТЕРМІНАЛИ РІЧКОВІ, МОРСЬКІ)

21.03.209

Контурно-ландшафтна організації території землекористувань у
комплексі з впровадженням ґрунтозахисних технологій підвищує
урожайність с/г культур на 25-30%, а рентабельність галузі землеробства в
цілому - на 5-7%.
Серед інших переваг такої організації землекористування - зменшення втрат ґрунту
від ерозії до екологічно-безпечних значень 2,5-4 т/га для чорноземів, оптимізація
вологозабезпеченості еродованих ґрунтів на 15-18%, мінімізація втрат біогенних елементів
у схилових агроландшафтах. Про це йдеться у звіті Інституту про виконання відповідної
програми наукових досліджень. Науковці розробили ефективні системи обробітку ґрунту
для різних ґрунтово-кліматичних умов Лісостепу, що забезпечують збереження і
відтворення його родючості. Опрацювали систему організаційно-господарських, екологоекономічних, правових та землевпорядних заходів з управління земельними ресурсами.
Удосконалили систему удобрення с/г культур із залученням побічної продукції, сидерату,
сучасних регуляторів росту рослин і антистресантів, яка забезпечить підвищення
продуктивності рослин та стабілізацію родючості ґрунтів.
Читати повністю >>>
За матеріалами НААН



В Украине запустят 130 новых
элеваторов
22.03.2019

В 2019 г. украинские сельхозпредприятия намерены ввести в
эксплуатацию 130 объектов по хранению, доработке и переработке зерна.
Об этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на AgroTimes.
Заместитель директора департамента аграрной политики и сельского хозяйства
Министерства аграрной политики и продовольствия Леонид Сухомлин заявил, что общая
стоимость новых объектов оценивается в 4,7 миллиардов гривен. Так, в 2019 году
запланировано строительство 115 новых объектов, которые будут стоить
сельскохозяйственным предприятиям 4 миллиарда гривен. Кроме того, еще 15 объектов
должны пережить глобальную реконструкцию - стоимость 0,7 миллиона гривен.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Хлібоприймальне підприємство у 10 млн грн
повернули державі

ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

27.03.2019

Компания «Мариупольская инвестгруппа» купила зерноторговую компанию "Свит Агро Трейд"
20.03.2019

ООО "Управляющая компания "МИГ" купила компанию ООО "Свит
Агро Трейд", которая специализируется на закупке зерновой продукции,
сообщила "Мариупольская инвестгруппа" на сайте.
"Решение о приобретении "Свит Агро Трейд" была принято как мера для создания
антикризисного рычага в области закупок зерновых культур в интересах ключевых
клиентов зернового бизнеса группы… Зерновой бизнес "Мариупольской инвестиционной
группы" сможет предоставлять клиентам полный комплекс услуг, начиная от закупки у
производителя до экспорта зерновых культур", - отмечается в сообщении компании.
Компании под управлением "Мариупольской инвестгруппы" предоставляют комплекс
услуг по судоремонту, машиностроению, судостроению, перевалке и хранению грузов, а
также логистические и экспедиторские услуги. "Мариупольская инвестиционная группа"
основана в 2007 году Александром Савчуком для консолидации активов. Позже А.Савчук
разделил управление основными (группа "Азовмаш") и перспективными (группа "МИГ")
направлениями бизнеса. В 2010 году "МИГ" была трансформирована в "Управляющую
компанию "Мариупольская инвестиционная группа". Под управлением "МИГ" находятся
Азовский судоремонтный завод, ООО "УкрТрансАгро", ООО "УТА Логистик", ООО "Маритайм
Логистикс", ООО "Мартлет", ООО "ТРК "ТВ-7".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Верховним Судом підтримано позицію прокурора про повернення у
державну власність цілісного майнового комплексу хлібоприймального
підприємства вартістю 10 млн грн.
Касаційним господарським судом у складі Верховного суду 20.03.2019 залишено без
змін рішення господарського суду Чернігівської обл. від 18.04.2018 та постанову Північного
апеляційного господарського суду від 28.11.2018 у справі № 927/735/16 за позовом
прокуратури області про визнання недійсним та скасування рішення виконкому Ічнянської
міської ради 2011 року та свідоцтва на право приватної власності на об’єкти нерухомого
майна. Нагадаємо, що у ході вивчення законності передачі у приватну власність цілісних
майнових комплексів стратегічного призначення – хлібоприймальних підприємств,
виявлено факт протиправної передачі у приватну власність цілісного майнового комплексу
хлібоприймального підприємства оціночною вартістю 10 млн грн. Так, за відсутності згоди
Кабінету Міністрів України як власника нерухомості, а також прямої законодавчої заборони
на приватизацію та корпоратизацію майна хлібоприймальних підприємств, товариством
згідно рішення виконкому Ічнянської міської ради зареєстровано право приватної
власності на зазначене майно. З метою повернення майна у державну власність прокурором
в інтересах Кабінету Міністрів України та Мінагрополітики подано позов, який задоволено
судами двох інстанцій. Не погоджуючись із обґрунтованою позицією судів, відповідач
звернувся з касаційною скаргою до Верховного Суду, яким 20.03.2019 у її задоволенні
відмовлено. Наразі судове рішення реально виконано. Запис про право власності приватної
структури на вказаний майновий комплекс скасовано.
Читати повністю >>>
За матеріалами sknews.net

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

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





ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ. СТОЛОВОЇ ЗЕЛЕНІ & ГРИБІВ
ОВОЧІВНИЦТВО

На Одещині незабаром з’явиться найбільша
плантація шипшини в Європі

С начала года Украина импортировала грибов и
трюфелей на 53 тыс. долларов

20.03.2019

22.03.2019

С начала этого года Украина импортировала грибов и трюфелей
весом 64 тонн стоимостью почти $53 тыс. Об этом сообщили в
Государственной фискальной службе Украины в ответ на запрос УНН.
"По данным таможенной службы в Украину с начала этого года уже импортировано
64 тонн грибов и трюфелей, приготовленных или консервированных без добавления
уксуса или уксусной кислоты, стоимостью 53 000 долларов", - отметили в ведомстве. К
слову, в прошлом году Украина импортировала грибов и трюфелей весом 237 тонн
стоимостью почти 300 тыс. долларов.
Читать полностью >>>
По материалам unn.com.ua
Урожай картофеля увеличился до
22,5 млн тонн в 2018 г.
26.03.2019

Производство картофеля в 2018 году незначительно увеличилось и
составило 22,5 млн т. Об этом сообщила Государственная служба
статистики (окончательные данные).
В том числе сельскохозяйственные предприятия собрали 416 тыс тонн, население —
22,09 млн тонн. Как сообщалось ранее «Агро Перспективой», рентабельность производства
картофеля в 2017 году составила 10,0% против -3,2% в 2016 году. Производство картофеля
в 2017 составило 22,2 млн тонн, средняя урожайность — 1669,7 ц/га. Производство
картофеля в 2016 году составило 21,75 млн тонн, в 2015 - 20,84 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com

В Одеській обл. до кінця березня висадять плантацію шипшини
близько на 90 га. Площа плантації стане найбільшою в Європі, повідомляє
директор кооперативу «Горіх Причорномор’я» Павло Тулба.
Раніше фермер розповів про експериментальне вирощування волоського горіху з
шипшиною. Наразі він орієнтований на переробку і тому шукає партнерів для кооперації,
які на своїх площах вирощуватимуть кущі, а потім будуть привозити врожай на переробку.
Його ідея полягає в тому, щоб диверсифікувати ризики при вирощуванні волоських горіхів і
завантажити обладнання для їхньої переробки ягодами шипшини. «Шукаємо партнерів,
яким продаємо посадковий матеріал, приїжджаємо і висаджуємо їм «під ключ». Продали
партнерам і засадили 40 га. Вони будуть доглядати кущі і везти урожай нам на переробку. І
собі висаджуємо на двох ділянках приблизно 80 га. Закінчимо посадку до кінця березня —
початку квітня», - розповідає Павло Тулба. У Європі плантації шипшини менші: в Данії така
на 60 га, а ягоди продають в Австралію. А в Болгарії вирощують шипшину для виробництва
ароматичних олій із цвіту. Із цілих заморожених ягід шипшини готують настоянки. Насіння
використовують для олій, шкірку - для фармацевтичної продукції, чаїв, як вітамінну
добавку для продуктів харчування. В Україні є чимало підприємств, які виготовляють із
шипшини «Холосас». «На сьогодні шипшина не є сільськогосподарською культурою в
Україні, і це проблемно. Зараз ми реєструємо власний сорт, щоб отримати ліцензію на
вирощування, і намагаємося через Мінагро визнати шипшину сільгоспкультурою», зауважив Павло Тулба. Нагадаємо, в кінці 2018 року, «Горіх Причорномор’я» отримав
сертифікати відповідності якості та сортності на волоський горіх.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-yug.com.ua
В 2018 году Украина собрала один из
лучших урожаев абрикосов
25.03.2019



САДІВНИЦТВО

Асоціація “Укрсадпром” підвела підсумки
третього року своєї діяльності
26.03.2019

Три роки тому, 23 березня, в Києві відбулися Установчі збори
Асоціації «УКРСАДПРОМ», рішенням яких стало створення галузевого
об’єднання професійних виробників.
Засновниками Асоціації стали 10 господарств, а сьогодні кількість членів перевищує
100 підприємств з 22 областей України. Впродовж року, Асоціація вела активну діяльність.
Круглі столи, B2B заходи, галузеві форуми, професійні тури, семінари, тренінги та участь у
міжнародних виставках. Так, вже навесні 2018 р. Асоціація стала співорганізатором Бізнесфоруму «Ягоди 2018UA» у Києві. Організатором Форуму виступило ООО «Брусвяна». Подія
відбулась з метою – налагодження В2В комунікацій в сфері продаж ягідної продукції. У
липні в Києві Асоціація з партнерами організувала та провела Інноваційну конференцію
B2B-формату «Плодівництво: фрукти, плоди, ягоди. Сучасні тренди» на території оптового
ринку с/г продукції «Столичний». Також у липні – організація події: VII Міжнародний форум
«Лохина високоросла та ягідні культури в Україні 2018. Ягідні кооперативи». Влітку 2018
представники Асоціації взяли участь у АГРОПОРТі. Це один з найбільших заходів аграрної
галузі в Східній Європі. З 2018 р. Міжнародний форум з розвитку фермерства AGROPORT
проходить в трьох містах та охоплює інтереси індивідуально західних, південних та східних
агровиробників. Місцем його проведення вже традиційно є термінали, виставкові площі і
аеродромні перони аеропортів Львова, Херсона та Харкова. А у Херсоні, в рамках цієї події,
відбувся VIII Міжнародний форум з розвитку фермерства. Форум проводиться за підтримки
Міністерства агрополітики та продовольства України та Херсонської ОДА. Організаторами
виступають Департамент агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації,
бізнес-асоціація «Ми-Херсонці» та Aviabrand LLC. 5-6 вересня 2018 р. за підтримки Асоціації
«Укрсадпром», Науково-дослідного інституту зрошувального землеробства, Таврійського
державного агротехнологічного університету відбудеться бізнес-тренінг «Сад на експорт.
Покрокова інструкція». 3 серпня 2018 року – організація семінару «Післяурожайна доробка
фруктів і ягід. Досвід Ізраїлю» в Умані. ...
Читати повністю >>>

Читайте також: Галузевий звіт «Садівництво
та ягідництво – 2018» >>>

За матеріалами Асоціації “Укрсадпром”



САДИ & БАШТАНИ

Компанія «Дунайський аграрій» виділить під
органічний кавун 40 га
18.03.2019

ТОВ «Дунайський аграрій» (Одеська область) має намір у 2019 році
розширити площі під органічним кавуном удвічі – до 40 га. Про це повідомив
директор компанії Роман Дяжук.
«Ми задоволені врожаєм кавуна минулого року і його реалізацією. В зв'язку з цим
цього року збільшуємо площі вдвічі. <...> У 2019 ми плануємо відправляти вже на експорт
до Німеччини і скандинавських країн. Зараз перебуваємо на стадії підписання договорів», –
уточнив він. За словами директора компанії, врожайність органічного кавуна в 2018 році
склала близько 40-50 тонн/га. Минулого року «Дунайський аграрій» зібрав перший урожай
органічного персика з 20 га. «Зараз ми будуємо холодильник, після завершення
будівництва зможемо експортувати органічні персик і сливу», – розповів Роман Дяжук.
Довідка: «Дунайський аграрій» на 2 тис. га органічних земель вирощує пшеницю, ячмінь,
ріпак, просо, соняшник, горох, сочевицю і нут, овочі і фрукти. 800 га земель – на зрошенні.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
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В 2018 году украинские садоводы собрали один из лучших урожаев
абрикосов как минимум за последние 10 лет. Об этом сообщает служба
новостей он-лайн издания allretail.ua
Аналитики AGRI-GATOR при этом отмечают, что прошлогодний урожай лишь на 7%
уступает объемам рекордного 2011 года, когда в стране было собрано почти 120 тыс.тонн
указанных фруктов. Так, согласно данным государственной службы статистики Украины, в
2018 году валовой сбор абрикосов в стране составил 112 тыс.тонн. Для сравнения, еще в
2017 году производство этих фруктов в стране оценивалось на уровне 87 тыс.тонн. Как
отмечают отраслевые специалисты, таких результатов удалось достичь, прежде всего, за
счет довольно мягкой зимы-2017/18 и отсутствия существенных заморозков во время
цветения и в начале периода формирования плодов. Существенное увеличение
производства подтверждают и цены на эти фрукты на украинском рынке в разгар сезона.
Согласно мониторингу «АПК-Информ: овощи и фрукты», в июле 2018 цены на абрикосы
были в среднем на 6% ниже, чем в 2017 году, и являются самыми низкими для этого
периода как минимум за последние 5 лет. Для сравнения, если в июле прошлого года
абрикосы предлагались в среднем по 15,5 грн / кг (0,51 евро / кг), то в тот же период в 2017
году эти фрукты стоили около 16,50 грн / кг (0,58 евро / кг).
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Непопулярный в Украине крыжовник
выращивается всего на 500 га
27.03.2019

В Украине крыжовник остаётся нишевой культурой и служит для
расширения ассортимента. Об этом пишет fermer.blog с ссылкой на слова
специалиста Института садоводства НААН
При этом существует чёткое распределение: сорта с окрашенными ягодами
поступают на рынок свежей продукции, а сорта с ягодами зелёного цвета идут на
переработку, сообщил заместитель по научной работе Института садоводства НААН
Александр Ярещенко. Крыжовник в Украине так и не стал коммерческой культурой и имеет
ограниченный рынок сбыта. Общая площадь, отведённая под выращивание этой ягоды в
Украине — 500 га. Из них крыжовник для коммерческого производства возделывают на
150 га. В Европе крыжовник тоже не стал популярным, а за её границами он ещё менее
известен, подытожил Александр Ярещенко. К сведению, крыжовник является одним из
самых ранних медоносов, за что особенно ценится пчеловодами. Его плоды богаты
натуральными кислотами, пектинами, витаминами и легкоусвояемыми сахарами. В
настоящее время известно 1500 сортов крыжовника. Культивируется этот кустарник во
всех странах с умеренным климатом. В некоторых странах его можно встретить в качестве
дикорастущего растения. Как культурное растение крыжовник не очень удобен из-за
частого поражения болезнями и насекомыми-вредителями.
Читать полностью >>>
По материалам fermer.blog




ТВАРИННИЦТВО
МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

В Україні зареєстрували три
нові породи кіз
26.03.2019

Цього року до класифікатора порід кіз додали три українські породи:
білу, строкату та коротковуху. Тепер селекціонери можуть їх
вдосконалювати або схрещувати з іншими породами.
«Домагаюся 12 років, щоб українських кіз гідно оцінили. Нарешті це звершилося, і їх
вписали в класифікатор. Тепер кожен козівник може офіційно реєструвати цю породну
групу. Вони вже не безпородні. Американці схрестили їх з англо-нубійськими козами й
отримали породу ламанча. У нас до цього не додумалися. І коротковухі кози вважалися
дворовими», - розповідає власниця домашньої козиної ферми з Донеччини Лариса Гурова.
Вона наголосила, що її господарство першим отримало паспорти на десять українських
коротковухих кіз. Видали їх в Агентстві реєстрації та ідентифікації тварин. У кіз
коротковухих порід або зовсім немає хряща у вушній раковині, або тільки 5-сантиметрова
складка. Шерсть у них густа та міцна. Трохи довша, ніж у решти порід. Кози за 310 днів
дають 1, 2 тис.л молока жирністю 4%. В запуску коза має бути 2 місяці. Виростають тварини
до 60?кг. Уперше кіз цих порід покривають із річного віку, коли важать 35-40 кг. «Це
ідеальні кози для України. Вони пристосовані до нашої природи та погоди. Легкі в
утриманні, бо мають сильний імунітет. Коли дивишся на них уперше, то здається, що їхні
вуха обгризені. На них не росте шерсть», — продовжує Лариса Гурова.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
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Продукт, востребованный в любом виде: обзор рынка
яиц и яичных продуктов Украины
15.03.2019

Еще философов Древней Греции волновал вопрос о том, что
появилось раньше – курица или яйцо. Аристотель был убежден в том, что
они возникли одновременно.
Специалисты Pro-Consulting, при анализе рынка пищевых яиц в Украине, уверены,
что количество и качество птицы играет решающую роль в яичном производстве. Если
взять десятилетний период с 2008 по 2017 годы, то общее куриное поголовье за это время
выросло на 15,3%. Производство яиц тоже увеличилось, хотя в 2017 году их снесено всего
на 3,7% больше, чем в 2008-м. Однако не стоит забывать о потрясении, пережитом нашей
страной в 2014-м году. Кроме того, что обвалилась гривна и были утрачены традиционные
экспортные каналы, еще и потеряно и разрушено военными действиями часть территории.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что производство яиц пережило обвал в 2015 и
2016 годах на 14,3% и 10% соответственно. Причем, это касается в основном только
птицефабрик, поскольку в хозяйствах населения куры неслись стабильно, несмотря на
кризис. В 2017-м начал постепенно восстанавливаться и промышленный выпуск яиц. В том
же году был совершен скачок по их экспорту. На международный рынок было поставлено
1,5 млрд. штук, что в два раза больше, чем годом ранее. Основными рынками сбыта стали
регионы Ближнего Востока и Северной Африки, ЕС и СНГ. Хотя курица и производит яйцо
уже в упаковке, человек все-равно дорабатывает данный продукт для своего удобства. Так
родились яичные продукты, которые легче транспортировать и можно дольше хранить. ...
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
Птахофабрика «Синельниківська» планує відкрити низку
власних магазинів на Дніпропетровщині
18.03.2019

Птахофабрика «Синельниківська» (Дніпропетровська область) планує
налагодити власну дистрибуцію і відкрити 20-30 м’ясних магазинів. Про це
розповів директор підприємства Костянтин Литвинюк.
Він пояснює це бажанням дещо зменшити залежність від цінових коливань, а також
від торгових мереж. «Через власні магазини плануємо реалізовувати щонайменше 50%
виробленої курятини, – зазначив Литвинюк. – Сьогодні більшу частину виробленої
курятини у нас забирають гуртові компанії». За його словами, власні магазини – це
вимушений крок. «Для такого невеликого підприємства, як наше, він може бути досить
успішним у напрямі зменшення залежності й збільшення обсягів продажу на локальному
ринку, – вважає він. – З великими торговими мережами нам дедалі менш цікаво працювати.
Вони все гірше вчасно розраховуються». «Синельниківська» вже відкрила фірмовий
магазин неподалік птахофабрики. «Можливо, будемо кооперуватися з якимось виробником
свинини чи іншого виду м’яса, щоб розширити асортимент і розподілити витрати на
утримання мережі», – розповів директор. Територіально магазини розміщуватимуться так,
щоб мінімізувати логістичні витрати. Швидше за все це буде правий берег Дніпра,
Павлоград, Синельникове, уточнив Костянтин Литвинюк. Довідка: птахофабрика
«Синельниківська» реалізує свою продукцію під торговою маркою «Чікен люкс».
Читати повністю >>>
За матеріалами agroportal.ua
Ігор Петрашко: 50% українських яєць «Авангард»
постачає на зовнішні ринки
25.03.2019

Група компаній «Авангард», найбільший в Європі виробник яєць і
продуктів з них, поставляє на експорт вже близько 50% яєць власного
виробництва і продовжує нарощувати базу клієнтів на зовнішніх ринках.
«Зараз вже близько 45% йде на експорт, доходимо до 50%. Яєчний порошок в
більшій частині поставляємо за кордон. У минулому році експортували 9,5 тис. тонн даної
продукції. В цьому році буде більше. Експорт яєць також зростає. Ми не виходимо активно
на нові ринки. Правильніше сказати, що ми нарощуємо базу клієнтів. Зараз активно
працюємо через наш центр в Дубаї. Не тільки на ринок ОАЕ. Плануємо активно
пропрацювати ринок Саудівської Аравії, посилити там свою присутність. Все ж Близький
Схід з експорту яєць залишається для нас пріоритетним», - розповів Ігор Петрашко,
заступник генерального директора найбільшого в Україні агрохолдингу Ukrlandfarming, до
складу якого входить і «Авангард». За словами Ігоря Петрашко, «Авангард» продовжує
розвивати відносини і з ринками інших країн і регіонів: «Трохи більше намагаємося
працювати з Північною Африкою, Єгиптом, Лівією. Що стосується яєчного порошку, то це
географія усього світу: Євросоюз, Близький і Далекий Схід. Хочемо відкривати ринки
Китаю, Японії, Південної Кореї. У цих країнах інші вимоги щодо якості. Ми пробуємо
отримати туди доступ. Розширення географії ринку для нас означає не тільки збільшення
обсягів поставки, а й зростання ціни. Оскільки зараз ціни не такі, як нам хотілося б». …
Читати повністю >>>
За матеріалами Ukrlandfarming
Генпрокуратура закрыла дело против
"Агромарса"
27.03.2019

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против
владельцев предприятия "Агромарс" о нарушении экологического
законодательства и нанесении ущерба государству на 253,8 млн грн.
По данным единого судебного реестра, Киевский апелляционный суд отказался
отменять постановление прокурора о закрытии уголовного производства против Евгения
и Марины Сигал по делу о загрязнении земельных участков в Вышгородском районе
Киевской области, загрязнении воздуха и систематической незаконной добыче подземных
вод. Владельцы "Агромарса" в судебных материалах отметили, что все обвинения уже были
опровергнуты в судах, а загрязнение земли произошло в связи с отключением
электричества, из-за чего в октябре-2017 погибло 64 тыс. голов птицы. Как сообщалось,
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты
потребителей в начале ноября 2017 года обнаружила скотомогильник вблизи филиала
"Гавриловский птицеводческий комплекс" - ООО "Комплекс "Агромарс" (Киевской обл.).
Тогда директор компании "Агромарс" Алексей Марченко сообщил, что за месяц до этого
произошло отключение электроэнергии, вследствие чего был зафиксирован падеж 64 тыс.
голов птицы. В феврале 2018 года Госпродпотребслужба снова выявила большую свалку
тушек погибшей птицы, которая образовалась вблизи филиала "Гавриловский
птицеводческий комплекс". В филиале комплекса пояснили, что побочные продукты
животного происхождения размещены на данной площадке временно в связи с остановкой
собственного цеха по утилизации, вышедшего из строя и неработающего течение двух
недель. Генеральная прокуратура и Национальная полиция в июне 2018 года задержали
руководителя и бенефициаров ООО "Комплекс "Агромарс" в рамках дела о причинении
экологического ущерба на общую сумму 253 млн грн. Позже Печерский районный суд
Киева отпустил под залог задержанных. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В АМКУ призывают устранить нарушения
в бесплатной маркировке товаров
19.03.2019

АМКУ рекомендовал МЭРТ устранить нарушения в нормах бесплатной маркировки товаров штрих-кодами, поскольку Ассоциация товарной
нумерации “ДжиЭс1 Украина” выдает сертификаты на платной основе.
Согласно приказу Министерствау экономического развития и торговли (МЭРТ)
свидетельство о присвоении товару штрих-кода должно выдаваться бесплатно. Однако в
Ассоциации товарной нумерации нашли способ обойти это правило: штрих-коды получают
только те компании, которые являются членами Ассоциации - и, следовательно, ежегодно
платят членские взносы, в том числе и за регистрацию каждого нового штрих-кода.
Напомним, что для ряда украинских компаний наличие штрих-кода у товара является
обязательным условием. Так, алкогольные и табачные изделия, а также медикаменты и
аудиовизуальные товары обязаны маркироваться штриховыми кодами GS1.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Кошерно есть: кто делит рынок
объемом в 20 млрд грн
21.03.2019

Продажи кошерных продуктов в мире растут из года в год в среднем
на 15%. Не только из-за моды на еврейскую и израильскую еду, но и за счет
более жестких стандартов к товарам с печатью кошерности.
Считается, что кошерные продукты являются более качественными и полезными,
они приобретают популярность наряду с органическими и безглютеновыми. Благодаря
этому, рынок кошерных продуктов к 2025 г. увеличится на $25 млрд и будет ежегодно
расти, уверены в Kosher Network International. Причем 20% спроса будет формироваться вне
зависимости от вероисповедания и национальности потребителей. В Украине сегмент
только формируется. Но торговые сети уже начали осваивать новую нишу. По словам
представителя Fozzy Group Надежды Кучиной, в магазинах группы сегодня представлено
около 250 наименований кошерных продуктов. Больше всего артикулов продается в сети
Le Silpo в Киеве, Днепре и Одессе. Это преимущественно алкоголь, кондитерские изделия и
бакалея. Хотя сам ассортимент кошерных продуктов в магазинах Fozzy Group (Fozzy C&C,
Сільпо, Фора и Le Silpo) начал формироваться с 2014 г. В магазинах Good Wine представлено
кошерное вино. По словам винного сомелье сети Зорика Уманского, кошерные вина
составляют пока 0,1% ассортимента. Но в количественном эквиваленте это около 40
наименований вин из Франции и Израиля. Основной причиной начала продаж кошерных
вин в Good Wine, по мнению Уманского, стал рост интереса потребителей к кошерной
продукции. По данным Pro-Consulting, доля кошерных продуктов питания в Украине
занимает около 3% от общего объема рынка продуктов питания. Львиную долю занимает
подсолнечное масло и кондитерские изделия. Именно этим двум категориям проще всего
получить сертификат кошерности. Кошерную продукцию можно найти на полках
"Мегамаркета", "Ашана", "Дари моря", "Таврія В", "Таврія Плюс", Novus, OKwine, "Супер
Бродский". Надежда Кучина признает, что доля кошерной продукции в общем
ассортименте еще невелика. Хотя только в прошлом году кошерных продуктов было
продано на 50% больше, чем в 2017-ом. Рынок кошерной продукции США имеет ежегодный
оборот в более чем $150 млрд, подсчитали в superermarketnews.com. Средняя корзина
кошерного покупателя составляет $75 при посещении магазина 2 раза в неделю или $200
при посещении один раз в неделю, и только 10% этой корзины - это специализированные
кошерные продукты. Ритейлеры признаются, что продвигать кошерную продукцию через
большие супермаркеты сложно. Главной проблемой остается возможность купить
полностью всю продуктовую корзину кошерных продуктов в супермаркете. Приобрести
возможно лишь определенные продукты, например: масло, макароны, йогурты, майонез,
кетчуп, хлеб, замороженные полуфабрикаты. Но, как рассказал Delo.ua раввин Равтви, не
все производители хотят заходить в большие торговые сети. Многие предпочитают
продаваться в маленьких гастрономах, локализуясь возле ключевых потребителей.
Кошерная продукция считается таковой тогда, когда производитель получает знак
сертификата кошерности. Он выступает некой гарантией качества продукта. У особо
религиозных еврейских общин может котироваться продукт с сертификатом только
определенной организации. В Украине самый популярный сертификат кошерности выдает
Украинский комитет по кашруту. Продукты с этим сертификатом, единственные в Украине,
которые можно экспортировать. Хотя, местные украинские общины тоже занимаются
сертификацией. Свой кашрут уже имеют обе Одесские общины, Житомирская, Киевская и
Днепропетровская. Будущее за продуктовыми стартапами кошерного производства, уверен
раввин синагоги Бродского - Равтви. С одной стороны, производители заполняют растущий
спрос, наполняя пустые ниши и полки. С другой - это основа для экспортных возможностей.
Так как процесс установления кошерности сопряжен с целым рядом деталей, без
соблюдения которых продукт не может считаться кошерным. А это является
дополнительным фактором установить и проконтролировать качество продукции любому
иностранному партнеру. В результате количество предприятий, производящих кошерные
продукты, увеличивается на 80% ежегодно. Агрохолдинг Kernel намерено пошел в эту
нишу, производя и экспортируя кошерное подсолнечное масло. "Сертификаты,
подтверждающие кошерность продукции, бывают разные. К примеру, Kosher not for
Passover выдается предприятию для серийного производства продуктов сроком на один
год. В цикле инспекций по выполнению требований предприятие проходит одну проверку
с целью выдачи сертификата и еще четыре инспекции в год с целью подтверждения
соблюдения требований. Второй сертификат - Kosher for Passover - выдается на
конкретную партию продукции, которая производится под полным контролем раввина с
момента переработки семян подсолнечника и до упаковки бутилированного масла. Такой
сертификат действует в течение всего срока годности сертифицированной партии
продукта. Также кошерность продукции Kernel подтверждает сертификат - Badatz Beit
Yosef. Собственно, поэтому все 100% продукции и экспортируются. Badatz Beit Yosef - это
международный сертификат, который позволяет в первую очередь экспортировать
продукцию в Израиль, США и Европу", - рассказала ведущий менеджер по управлению
системами качества Kernel Елена Богушева. Менеджер по экспорту бутилированного масла
Kernel Максим Михайлян дополняет, что удельный вес в объеме продаж кошерных
продуктов в 2017/2018 маркетинговом году и в первом полугодии 2018/2019 МГ в
сравнении будет относительно ровный - 6% и 7%, соответственно. В рамках всего сегмента
это лишь 1%. Но внутри этой ниши полугодие показывает прирост 57% по отношению к
прошлому году. Но это исключение, полностью соответствовать техническим требованиям
кашрут предприятиям нелегко. К примеру, кошерное мясо в Украине вообще не
производится в промышленных масштабах. Для внутреннего рынка готовятся небольшие
партии - не более 2 тонн. Получению сертификата предшествует инспекция предприятия:
изучается технологический процесс на производстве, оборудование и складские помещения. А одним из самых важных критериев является стерильность промышленной площадки, которая будет соприкасаться с кошерной продукцией….
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

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

Анализ рынка сахара Украины:
прогноз на 2020 год

У Nestle в Украине и Молдове
новый топ-менеджер
19.03.2019

14.03.2019

По результатам 2018 года «Украинская мукомольная компания»
отгрузила на внешние рынки наибольшее количество украинской
пшеничной муки. Об этом пишет allretail.ua
Второе и третье место достались «Винницкому комбинату хлебопродуктов №2» и
«Торговому Дому Новая Агро». «Украинская мукомольная компания» экспортировала
28,2% от общего объема поставок муки за рубеж (307 тыс. т), «Винницкий комбинат
хлебопродуктов №2» - 4,7% и «Торговый Дом Новая Агро» - 9,1%. Чаще всего продукт
поставлялся в Китай - 26,3% (80,5 тыс. т в 2018 году), Республики Молдовы - 1,14% (34,04
тыс. т) и Палестинской территории - 11,1% (33,95 тыс. т). Крупнейшими экспортерами
украинской муки из других сортов зерна стали «Кольский комбинат хлебопродуктов» с
долей 35,5% от всего экспорта и «Сквирский комбинат хлебопродуктов» - 33,8%.
Основными импортерами данной продукции в прошлом году были: Республика Молдова 532 т или 33% от всего рынка, Израиль - 214 т или 13,1% и Словения - 195 т или 11,8%.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Мировые цены на сахар начали расти с 2016 г. Эта тенденция длится
уже несколько лет. По прогнозам аналитического отдела SUCDEN, до конца
2019 г. цена на сахар может составить 12,5 -15 центов за фунт.
На стоимость может повлиять только Индия, потому как в этой стране на данный
момент большой нереализованный запас сахара. Это заставило некоторых мировых
производителей увеличивать площадь насаждений под тростник с 1,18 млн га до 1,28 млн
га, а под свеклу — с 168 тысяч га до 195 тысяч га, чтобы компенсировать потери прибыли.
По оценкам руководителя аналитического отдела SUCDEN Марины Сидак, сейчас цена на
сахар в азиатских странах на 20% ниже. Среди стран СНГ самым дешевым остается
украинский сахар ($300- $420), а самым дорогим — белорусский ($520-$640). Конкуренция
на мировом рынке существует, но каждый сезон ее создают новые поставщики, которые
смогли собрать хороший урожай и переработать больше сырья. Лидирующими странами по
производству сахара в странах СНГ является Россия, Украина и Беларусь. В Украине 2016 и
2017 гг. были рекордными по количеству урожая, но продать все запасы не удалось по сей
день, поэтому на складах образовался нереализованный потенциал. В Украине урожайность растет с каждым годом. Модернизация на некоторых предприятиях дает свои
результаты и с каждым годом нам удается перерабатывать больше сахарной свеклы. В
сезон 2019-2020 гг. аналитики прогнозируют рост в производстве. При сокращении
переработки сахарной свеклы в России и Беларуси откроется возможность для украинских
аграриев создать конкуренцию за сбыт сырья в Китай, страны ЕС и СНГ. В первую очередь
потенциальным рынком сбыта для Украины является Туркменистан, Армения, Таджикистан и Азербайджан. Сами украинцы в год потребляют 1,25 тысяч тонн при производстве
1,6 тысяч тонн, что привело к накоплению на складах экспортного потенциала в 500 тысяч
тонн. По текущим оценкам, в 2019-2020 гг. посевные площади сахарной свеклы в России
составят 1110 тысяч га (- 1,3% к 2018 году), в Украине — 250 тысяч га (-11% к 2018 году) и
в Беларуси — 100 тысяч га (без изменений по сравнению с предыдущим годом). Прогноз
производства в России — 6-6,2 млн тонн, в Украине — 1,4-1,6 млн тонн и в Беларуси — 600650 тыс. тонн. В Украине цены будут колебаться в пределах $300-$420, в России — $450$570 и в Беларуси — $520-$640. Сахарная отрасль является одной из ключевых в аграрном
секторе Украины. В следующем сезоне прогнозируется производство сахара в пределах 1,51,6 млн тонн при более 40 работающих заводов на посевной площади — 230 тысяч га.
Лидирующими компаниями по производству сахара за прошедший сезон являются:
"Астарта-Киев" (19,32%), "Радеховский сахар" (18,41%) и "Укрпроминвест Агро" (16,01%).
Крупными лидерами на рынке в Украине по производству сахара I категории названы
"Подолье" Крыжополь (57,50%), "Радеховский сахар" (97,64%) и "Заря Подолья" (64,98%). …
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua

Производство круп в Украине за 2018 г.
сократилось на 9,9%

На Гнідавському цукровому заводі розпочали
підготовку до сезону 2019 року

С марта 2019 года новым генеральным директором Nestle в Украине и
Молдове стал Алессандро Дзанелли. Ансгар Борнеманн возглавил Nestle в
Турции. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Я благодарен и рад возможности начать свою работу в Киеве, поскольку считаю,
что компания Nestle имеет огромный потенциал для развития в Украине и Молдове. Оба
рынка являются источником инноваций и возможностей для развития, и я уверен, что мы
имеем широкий ассортимент продуктов и брендов, занимающих лидирующие позиции на
этих рынках", - отметил Дзаннели. В компании уточняют, что Алессандро Дзанелли имеет
более чем 23-летний опыт работы на коммерческих должностях в компании Nestle.
Итальянец по происхождению, Дзанелли работал в Италии, Франции, Великобритании,
Венгрии и Нидерландах. На предыдущей должности он работал в России, где возглавлял
Nestle Purina в регионе Восточной Европы, управляя бизнесом кормов для животных в
России, Украине, СНГ, Турции и Израиле. …
Читать полностью >>>
По материалам economy.apostrophe.ua


БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Названы ключевые экспортеры
муки в 2018 г.
22.03.2019

26.03.2019

В 2018 г. производство круп (рис, гречка, овсянка, пшено) в Украине
сократилось на 9,9% и составило 1,73 млн тонн. Такие данные предоставил
Совет по вопросам экспорта продовольствия.
При этом лидером по приросту производства в 2018 году стала овсяная крупа, ее
изготовили на 156% больше, чем в 2017 году. Второе по приросту место занимает рис с
показателем в 64,4%, а замыкает тройку лидеров гречка, которой произвели на 16,3%
больше. К специфике рынка круп в Украине аналитики компании Pro-Consulting относят
тщательное государственное регулирование цен. Это связано с формированием
продуктовой корзины и прожиточного минимума. С 2011 года постановлением Кабинета
министров Украины был утверждён перечень продуктов, на которые распространяется
регулирование цен, куда вошли овёс, гречка, горох, просо. В структуре же внешней
торговли преобладает импорт с долей в 73,9%. Относительно низкий уровень экспорта
украинских круп, который меньше импорта почти что в три раза, вызван как низким
качеством производимого продукта, так и спецификой потребления той или иной
крупяной культуры в отдельных странах мира. В структуре круп на рынке Украины
эксперты выделяют преобладание продукции собственного производства, что вызвано как
конкурентоспособностью по цене, так и предпочтением в выборе среди потребителей.
Импортная составляющая крупяной продукции находится как в низком, так и в дорогом
ценовом сегменте — в последнее время Украина импортирует как более дешёвую гречку из
России, так и дорогой киноа, рис и зернобобовые из стран Дальнего Востока. Как говорят
эксперты, в условиях низкого технологического уровня обработки зерна и крупяных
гранул можно добиться выхода на рынок стран Европы украинской крупы, богатой
отрубями и клетчаткой, которая является основой здорового питания. Учитывая
интенсивно растущий уровень спроса на данный вид продукции, можно ожидать высоких
доходов украинских экспортёров и инвестиций в развитие отечественного сельского
хозяйства. Напомним, что в 2018 году импорт хлопьев в Украину увеличился в 2,4 раза.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ДПЗКУ збільшила продаж готової продукції
на ринку України
28.03.2019

Державна продовольчо-зернова корпорація системно працює над
збільшенням поставок готової продукції під власним брендом. Про це
повідомляє прес-служба ПАТ "ДПЗКУ".
У поточному маркетинговому році корпорація на 60% збільшила продажі на
внутрішньому ринку України. Так, якщо за 8 місяців 2017/18 МР ДПЗКУ продала на
внутрішній ринок України 46,58 тис. тонн готової продукції, то за 8 місяців 2018/19 МР –
73,2 тис. тонн. При цьому план поставок у поточному МР було перевиконано майже на 10%.
Найбільші обсяги постачання готової борошномельної продукції припадають на
Чернігівську, Сумську, Полтавську, Київську, Житомирську, Хмельницьку та Львівську
області. Такого результату ДПЗКУ досягла шляхом розширення ринків збуту, зокрема
виходу в роздрібні торгівельні мережі, та розширенню асортименту готової продукції. При
цьому корпорація здобула понад 50 нових контрагентів. Завдяки ефективним капітальним
інвестиціям ДПЗКУ зможе і надалі збільшувати обсяги продажів готової продукції на
внутрішньому ринку України. Зокрема, в кінці січня 2019 року філія ДПЗКУ «Кролевецький
КХП» оновила власне обладнання для фасування борошна. Відтак, підприємство зможе
фасувати за зміну 8 тонн борошна у пакети місткістю 1, 2 та 5 кілограм. На початку лютого
на філії «Черняхівський елеватор» завершили монтаж нової лінії, яка фасуватиме гречану і
манну крупи, рис та цукор під торгівельним знаком ДПЗКУ. У поточному МР корпорація
планує збільшити обсяги виробництва борошна на 15%. Нагадаємо, що наприкінці
листопада минулого року усі переробні підприємства ДПЗКУ отримали сертифікат
відповідності системі безпечності харчової продукції ISО 22000:2007 , або ж НАССР. Така
система контролю є одним із найнадійніших засобів захисту споживачів, і гарантує
безпечність продукції на всьому шляху харчового ланцюжка. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ "ДПЗКУ"
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17.03.2019

На ПАТ «Гнідавський цукровий завод» розпочалася підготовка до
сезону 2019 року. Про це нам повідомив заступник директора з питань
сировини Олександр Нікішин.
На одному з провідних підприємств Волині відносяться серйозно, адже хороше
планування роботи і подальша модернізація виробництва – запорука успіху підприємства
восени. Вже сьогодні на заводі активно співпрацюють з сільгосппідприємствамипартнерами та намагаються визначитись із кількістю посівних площ цукрового буряка. «У
сезоні 2019 року ми плануємо вийти на посіви цукрового буряка не менші як минуло річ, є
всі передумови для їх збільшення. На сьогодні ще є невизначеність певних господарств,
тому й такий розбіг у площах. Звичайно, що на все це впливає і ціна цукру, а також
складових, які потрібно вкладати в отримання хорошого врожаю», – запевняє Олександр
Нікішин. На Гнідавському цукровому заводі переконані, що говорити про врожаї поки що
зарано, адже на врожайність «солодкого кореню» впливає дуже багато чинників, зокрема й
належні погодні умови. Однак на Гнідавському цукровому заводі переконують, що готові
переробити стільки сировини, скільки виростять підприємства-партнери.
Читати повністю >>>

Читайте також: Голландська компанія купила
партію українського органічного цукру >>>
За матеріалами ПАТ «Гнідавський цукровий завод»


ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Київський маргариновий завод встановлює нову лінію
з виробництва харчових жирів
18.03.2019

Група компаній «Олком» вдвічі збільшить потужності з виробництва
харчових жирів на ПрАТ «Київський маргариновий завод». Для цього вона
встановлює нову лінію потужністю 100 тонн на добу.
«Зараз ми можемо виробляти 100 т. на добу наливних жирів і маргаринів і 20 т. на
добу фасованих маргаринів, – повідомив голова правління Київського маргаринового
заводу Юрій Євенко. – Ці два виробничих процеси обслуговує одна лінія. Завдяки купівлі
додаткового обладнання ми розмежовуємо ці два процеси і вдвічі збільшуємо виробництво». Розширення виробництва дозволить компанії збільшити поставки продукції в
сегменті B2B із 50% до 70%. Виробником обладнання є українська компанія «Адамас».
Нагадаємо, у 2018р. Київський маргариновий завод збільшив обсяги виробництва харчових
жирів на 165,4% порівняно з 2017 р., маргарину вагового – на 31,9%.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
На Рівненщині збудували перший
олійний завод
20.03.2019

Перший на Рівненщині олійний завод збудовано для агрокорпорації
«Крупець». Будувала об’єкт компанія «Реноме-Євробуд». Про це повідомляє
видання rivnenews.com.ua
, монтажні, опоряджувальні роботи тривали близько року. За цей час було повністю
збудовано та облаштовано виробничий цех, який відповідає усім вимогам якості та
стандартам європейського рівня. Також створені сучасні, комфортні умови для персоналу –
приміщення облаштовані душовими, пральними машинами, кухнею. Виробництво обладнали потужною котельнею, яка працює на відходах. Таким чином утворюючи замкнутий
цикл, повного використання сировини на виробництві. Відзначимо, Агрокорпорація
"КРУПЕЦЬ" спеціалізуються на вирощуванні с/г культур, виробництві курячих яєць, м'яса
бройлерів, комбікормів, сушіння і зберігання зерна. Агрокорпорація "КРУПЕЦЬ" включає
чотири підприємства: СФГ "Крупецьагроптиця", ТзОВ "Крупецький комбікормовий завод",
ТзОВ "Агролан Крупець", ТзОВ "Птахофабрика Крупець".
Читати повністю >>>
За матеріалами rivnenews.com.ua

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

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




МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ
ЗОКРЕМА

От количества к качеству: анализ рынка
молочной продукции в Украине
22.03.2019

Винницкий молокозавод Roshen сократил
прибыль в 4,4 раза
18.03.2019

Винницкий молокозавод "Рошен" (ВМЗР), входящий в корпорацию
Roshen, в 2018 году сократил чистую прибыль в 4,4 раза - до 25,7 млн грн. Об
этом сообщает БизнесЦензор.
Согласно сообщению завода в системе раскрытия информации НКЦБФР о собрании
акционеров 24 апреля, компания планирует оставить прибыль нераспределенной,
дивиденды не выплачивать. Нераспределенная прибыль молокозавода в 2018 году
составила 373 млн грн (+7,4%), активы – 607,2 млн грн (-12%). Суммарная дебиторская
задолженность завода по итогам года составила 106 млн грн (-31%), текущие
обязательства – 220,7 млн грн (-33%), долгосрочные обязательства отсутствуют.
Винницкий молочный завод "Рошен" начал производственную деятельность в июне 2014
года. Его мощность дает возможность перерабатывать 600 тонн молока в сутки.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Международные кредиторы продали половину
долгов "Милкиленда"
21.03.2019

Задолженность Milkiland N.V. перед синдикатом международных
банков в составе UniCredit Bank Austria AG и Raiffeisen bank в размере $29,29
млн передана новому кредитору – Swestal Holding ltd.
Речь идет о синидицированном кредите, предоставленым украинской компании в
2011 году. Соглашение о переуступке было подписано 13 марта и вступило в силу 19 марта.
"К новому кредитору перешли права на половину основной суммы задолженности
"Милкиленд" а рамках договора о синдицированном займе. Менеджмент компании
планирует продолжить переговоры по реструктуризации этой заложенности с новым
кредитором и добиться прогресса в этом вопросе в обозримом будущем", – сообщил
руководитель службы связей с инвесторами (IRO) Milkiland N.V. Сергей Трифонов. Общая
сумма задолженности компании по кредитному соглашению на 31.12.2018 г. составляла
$58,58 млн. Как сообщалось, "Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и
Польше, в январе-сентябре 2018 г. получила 13,42 млн евро чистого убытка против €4,55
млн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Долговой портфель группы
составил 86,2 млн евро по состоянию на 30 сентября 2018 года по сравнению с 86,6 млн
евро на конец 2017 г., главным образом благодаря реструктуризации задолженности по
соглашениям с украинскими и польскими банками. Чистый долг группы снизился на 1% до
85,7 млн евро по состоянию на 30 сентября 2018 г. Рынок России за девять месяцев 2018 г.
сгенерировал 59,53 млн евро выручки "Милкиленда", Украины –28,93 млн евро, Польши –
10,47 млн евро. Группа компаний "Милкиленд" – крупный производитель молочной
продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше
могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год. В Украине группе "Милкиленд"
принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том
числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми
марками "Добряна" и "Коляда". Летом 2012 года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий
сыродельный завод Ostrowia в Польше, в начале 2013 года – ОАО "Сыродел" в РФ.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Savencia Fromage&Dairy Europe выкупит акции
в миноритариев предприятия
26.03.2019

Французская
компании
Savencia
Fromage&Dairy
Europe,
мажоритарный акционер Звенигородского сыродельного комбината
(Черкасская обл.), выкупит акции в миноритариев предприятия.
Согласно сообщению, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР,
сейчас в собственности Savencia Fromage&Dairy находится 99,97% акций сыркомбината.
Компания намерена воспользоваться правом на принудительный выкуп акций (squeezeout) у миноритариев. Как сообщалось, ЧАО "Звенигородский сыродельный комбинат"
(Черкасская обл.) в 2018 году получило чистую прибыль в размере 23 млн грн, что на 5,6%
меньше, чем в 2017 г. Согласно сообщению комбината в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о годовом собрании акционеров 25
апреля, ее активы за год выросли на 4,5% - до 351,4 млн грн. Нераспределенная прибыль
комбината по итогам 2018 года возросла на 45,9% по сравнению с 2017 годом – до 73,1 млн
грн, суммарная дебиторская задолженность - на 9,9%, до 127,8 млн грн. В планах ЧАО
"Звенигородский сыродельный комбинат" - не выплачивать дивиденды, а 23 млн грн
прибыли направить на модернизацию оборудования. Согласно повестке дня собрания,
акционеры намерены согласовать сделку по увеличению кредитной линии до 50 млн грн и
продлении срока ее действия до 30 июня 2020 года, согласно договору между "ИНГ Банк
Украина" и Звенигородским сыродельным комбинатом. Звенигородский сыродельный
комбинат основан в 1930 году. В 2001 году комбинат вошел в состав французской группы
компаний Savencia Fromage & Dairy - одного из крупнейших в мире производителей сыров.
Savencia продает свою продукцию в 120 странах мира. Комбинат производит продукцию
под торговой маркой "Звени Гора".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Отечественное животноводство все еще способно обеспечить
внутренний молочный спрос, несмотря на сокращение поголовья крупного
рогатого скота. Об этом пишет pro-consulting.ua
Более того, на отечественном рынке отмечается высокий уровень конкуренции изза наличия десятка крупных и сотен мелких участников. И хоть коров становится меньше,
средние надои увеличиваются за счет использования более продуктивных пород. В
прошлом году выросло производство цельномолочной продукции и таких специфических
продуктов, как сухая сыворотка и казеин. Правда, сократился выпуск масла и сухого
молока. Внутренние молочные потребности Украины обеспечиваются в основном за счет
собственного производства, хотя в 2018 году отмечен некоторый рост доли импорта по
сравнения с 2017-м. Украинская молочная отрасль сейчас находится на этапе активного
перехода на более высокий качественный уровень в соответствии с принятым в июле
прошлого года новым стандартом ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сырье коровье. Технические
условия», согласно которому на рынке остается три сорта молока: «экстра», «высший» и
«первый». Молоко второго сорта еще продержится до начала 2020 года, а в последующие
два года будет приниматься для переработки в животные корма, казеин и тому подобную
продукцию. Стоит отметить, что молоко второго сорта в нашей стране производят в
основном домохозяйства сельских жителей, которым придется думать, куда девать свое
молоко после окончательной отмены старого стандарта. Это может привести к увеличению
доли теневого сектора молочного рынка, составляющей в настоящий момент около 2025%. Серьезный вызов производителям традиционной молочки создает и распространение
модных тенденций здорового питания, в рамках которых увеличивается потребление
растительного молока, как альтернативы молочному. От того, как участники молочного
рынка смогут адаптироваться к меняющимся условиям работы и открыть для себя новые
горизонты, прежде всего на экспортных направлениях, будет зависеть динамика
дальнейшего развития данной отрасли.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua



Стало відомо, скільки чорної ікри експортує
і імпортує Україна
21.03.2019

У 2018 р. Україна експортувала 67 кг чорної ікри, а імпортувала
1386 кг. Про це розповів виконавчий директор асоціації Українська
аквакультурна спільнота Юрій Яременко, повідомляє Агро-Центр.
"Україна три роки тому була білою плямою на світовій мапі виробництва чорної
ікри. На сьогодні ситуація потроху змінюється. У 2017 році з України було експортовано 63
кг чорної ікри до Франції і США. Імпорт в 2017 році склав більше 500 кг, він йшов з Польщі,
Італії, Китаю та Латвії. У 2018 році за станом на сьогодні ми експортували 67 кг - в Японію,
Ісландію, Данію. Імпорт також збільшився і становить офіційно 1368 кг і домінує тут
Китай", - сказав він. За словами Яременка зараз в Україні працює понад тридцять
підприємств, що займаються вирощуванням осетрових. Деякі з них вже навіть почали
експортувати свою продукцію за кордон. При цьому середня ціна чорної ікри вітчизняного
виробництва становить $700/кг, а китайської ікри - $250-300/кг.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
У січні експорт готової та консервованої
риби зріс на 9%
26.03.2019

За підсумками першого місяця 2019 р. Україною було поставлено на
зовнішні ринки 207 тонн готової та консервованої риби на 450 тис. доларів.
Про це УНН повідомили у прес-службі Держрибагентства.
В абсолютному вимірі це на 9,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільшими покупцями цієї товарної позиції стали Молдова (96 тонн), Азербайджан (51
тонна) та Грузія (33 тонни). Також готова та консервована риба постачалася до США,
Німеччини, Латвії та інших країн. У розрізі товарних позицій найбільше було поставлено за
межі країни готових або консервованих сардин, сардинели, кільки та шпротів - 154,6 тонн
на 168 тис. доларів США. Нагадаємо, що за підсумками 2018 року було експортовано 10,6
тис. тонн риби та продукції з водних біоресурсів на загальну суму 37,1 млн дол. США.
Вартість експорту збільшилась на 2,8 млн дол. США, що на 8,1 % перевищує показник 2017
року. Також Україна отримала від компетентного органу Гонконгу (Центру з питань
безпечності харчових продуктів Департаменту гігієни продуктів харчування та
навколишнього середовища Спеціального адміністративного району Гонконг) вимоги щодо
експорту риби та морепродуктів з України до Гонконгу. Як повідомляв УНН, промисловий
вилов риби в Україні торік зріс на майже 8%.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua




І В ЦІЛОМУ

РИБОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Україні 38,2% молока забезпечують
промислові господарства

Найбільший столичний виробник хліба
зазнає мільйонних збитків

19.03.2019

За даними Державної служби статистики України станом на 1 березня
2019 року в Україні налічують 3 млн 517,3 тис. голів, що на 2,6% менше, ніж
на відповідну дату минулого року.
В промисловому секторі зниження поголів'я склало теж 2,6% — 1 млн 148,4 тис.
голів. Наростити ВРХ вдалося лише Тернопільській (30,9 тис.; +6,2%) та Житомирській (56,9
тис.; +1,6%) обл. Скорочення поголів'я в присадибному секторі склало 2,5% — до 2 млн
368,9 тис. Нарощували чисельність Луганщина (40,3 тис.; +25,2%), Вінниччина (169,3 тис.;
+4,1) та Сумщина (71,7 тис.; +2,3%). Загальна чисельність корів станом на 1 березня склала
1 млн 925,4 тис. (-3,3%). 465,5 тис. (-0,8%) з яких сконцентровано в сільськогосподарських
підприємствах, а 1 млн 459,9 тис. (-4,4%) в господарствах населення. Виробництво молока у
січні-лютому 2019 року скоротилося на 0,6% та склало 1 млн 139,7 тис. т. Вітчизняними
підприємствами було вироблено 434,8 тис. т молока (38,2% в загальні структурі), що на
0,5% більше, ніж за аналізований період минулого року. В той же час, обсяг молока
виробленого господарствами населення зменшився на 2,9% - до 704,9 тис. т (61,8% в
загальні структурі). Найбільше промислового молока було вироблено у Полтавській (66,1
тис. т.; -2,9%), Черкаській (45,9 тис. т.; -2,8%) та Чернігівській (38,5 тис. т; +1,6%) областях.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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У 2018 року столичний виробник хліба і хлібобулочних виробів ПрАТ
«Київхліб» отримало 2,76 млн грн чистого збитку. Роком раніше на
підприємстві зафіксували 15,27 млн грн чистого прибутку.
За повідомленням компанії, за минулий рік її активи зменшилися на 11% і
становлять зараз 688,22 млн. При цьому сукупна дебіторська заборгованість «Київхліба» за
підсумками року скоротилася на 25,5% - до 303,43 млн грн. Нерозподілений прибуток
«Київхліба» до кінця року становив 87,31 млн грн. Як повідомлялося, хлібний кошик за
2018 рік подорожчав на 22%, або на 12,5 грн. Експерти прогнозують, що цього року
зростання вартості хліба в Україні продовжиться. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що
програма продажу соціального хліба у Києві діятиме мінімум до 2020 року. Підписано
меморандум про співпрацю між Департаментом промисловості та розвитку
підприємництва, Департаментом соціальної політики КМДА та приватним акціонерним
товариством «Київхліб», який вступив у дію з 5 грудня 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua

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

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





КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ЗОКРЕМА




ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
РИНОК СПИРТУ

ГП "Укрспирт" модернизирует производство
для китайских инвестиций

У корпорації Roshen пояснили, навіщо збільшили
статутний капітал

26.03.2019

19.03.2019

В кондитерській корпорації Roshen пояснили, з якою метою будуть
випущені додаткові акції Київської та Кременчуцької фабрик. Про це
повідомляє LIGA.net, передає biz.nv.ua
Так, додаткова емісія цінних паперів пов'язана з тим, що Roshen проводить планову
часткову модернізацію виробничих потужностей компанії. "У зв'язку з цим виникла
необхідність збільшення статутного капіталу деяких фабрик корпорації. Корпорація
прийняла рішення щодо диверсифікації виробництва кілька років тому і рухається в
даному напрямку і зараз", - заявили в Roshen. Крім того, частина коштів буде спрямована на
проект реконструкції Київської кондитерської фабрики. Раніше повідомлялося, що Київська
кондитерська фабрика Рошен, що входить в кондитерську корпорацію Roshen, має намір
збільшити статутний капітал на 330 млн грн до 505,83 млн грн. Викуп акцій планується
дозволити діючим акціонерам пропорційно їх частці в підприємстві.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Кондфабрика "АВК" за прошлый год сократила
чистую прибыль почти в 8 раз
26.03.2019

Чистая прибыль ЧАО "Кондитерская фабрика "АВК" (Днепр),
крупного производителя кондитерских изделий в Украине, в 2018 году
сократилась до 42 тыс. грн с 330 тыс. грн в 2017 году.
Как говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о
проведении годового собрания акционеров 26 апреля, активы компании за прошлый год
уменьшились на 1,2% - до 565,72 млн грн. Нераспределенная прибыль "АВК" за прошлый
год выросла на 6,1% - до 110,97 млн грн. Текущие обязательства кондфабрики за 2018 год
сократились на 2,3% - до 311,38 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - на 6,2%
по сравнению с 2017 г. - до 307,34 млн грн. В планах ЧАО на собрании акционеров чистую
прибыль, полученную в 2018 г., направить на пополнение оборотных активов общества, в
связи с необходимостью покрыть убытки, полученные кондфабрикой за прошлые периоды.
"АВК" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua


І В ЦІЛОМУ

Раздолье для сладкоежек: анализ рынка
кондитерских изделий в Украине
25.03.2019

На полках наших магазинов большой выбор кондитерских изделий
различных производителей. Более половины из них (55,3%) представляют
собой мучную выпечку, а 23,5% - шоколад и продукты с содержанием какао.
С ростом уровня покупательной способности населения, за внимание украинских
потребителей стали активнее бороться и иностранные бренды, хотя отечественные
производители продолжают доминировать с долей более 94%. Поэтому уровень
конкуренции на кондитерском рынке растет вместе с увеличением спроса. Выигрывают в
борьбе за покупателя те производители, изделия которых максимально соответствуют
постоянно растущим потребительским требованиям. Цена продукта все еще важна, но
постепенно уступает в приоритетности его качественным показателям. Управление
себестоимостью путем уменьшения массы кондитерского изделия или применения более
дешевых ингредиентов сегодня уже не срабатывает и может даже навредить компаниипроизводителю. Украинские потребители теперь выбирают кондитерку по наилучшему
соотношению цены и качества. Лидером кондитерского рынка Украины является
корпорация «Рошен», три фабрики которой попали в число десяти крупнейших
производителей страны в прошлом году. Но на рынке существует и множество участников
поменьше, а некоторую долю составляет теневой сектор, заполненный в основном
физическими лицами – предпринимателями, занятыми выпечкой тротов, пирожных и
печенья. Дальнейшие перспективы украинских производителей кондитерских изделий
связаны с ростом внутреннего рынка, а также расширением старых и освоением новых
каналов экспорта. Преимущество получат те компании, которые смогут выпускать
продукцию по европейским и международным стандартам и не будут обделять вниманием
тенденции изменения потребительских предпочтений. …
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua



НАПОЇ
РИНОК СОКІВ

Дельта Банк і T.B. Fruit з перемінним успіхом судяться
через "схлопування" на 6 млрд
18.03.2019

Госпсуд Львівської області 27 лютого задовольнив позов ліквідатора
Дельта Банку (в справі №914/259/18) та визнав недійсним односторонній
правочин - заяву ТОВ "Яблуневий Дар" №1 від 09.02.2015.
Мова йде про зарахування зустрічних однорідних вимог і припинення зобов`язань
щодо сплати компанією заборгованості перед банком за договором кредитної лінії №НКЛ200469/2 від 19.07.2012 у розмірі 6,47 млн євро (7,3 млн дол) та припинення зобов’язань
Дельта Банку перед ТОВ "Яблуневий Дар" на аналогічну суму за акредитивами, які були
видані банком на користь Cargill Financial Services International Inc. (CFSIT, Inc.) та права
вимоги за якими перейшли від CFSIT до ТОВ "Яблуневий Дар". Своє рішення суд
обгрунтував тим, що оскільки зобов`язання сторін за договорами кредитної лінії та
акредитивами підлягають виконанню у різних валютах (євро та доларах США), “такі вимоги
не можна вважати однорідними з огляду на те, що євро та долар США є різними валютами,
які згідно з умовами вказаних договорів не є рівнозначними” (цитата). При цьому 6 березня
Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу ліквідатора Дельта Банку в справі
№914/260/18 (за участі тих самих структур), скасував постанову Західного апеляційного
госпсуду від 12.11.2018 і передав її на новий розгляд у суд апеляційної інстанції. У рамках
цієї справи рішенням Госпсуду Львівської області, залишеним без змін постановою
Західного апеляційного госпсуду від 12.11.2018, ліквідатору Дельта Банку було відмовлено
в задоволенні позову до ТОВ “Яблуневий дар” про визнання недійсним ще одного
одностороннього правочину - заяви ТОВ "Яблуневий дар" про припинення зобов`язання
шляхом зарахування зустрічних вимог №2 від 09.02.2015 на суму 34 млн євро. У цьому
випадку фігурував договір кредитної лінії №ВКЛ-200469/4 від 27.06.2013 та знову ж таки
акредитиви, видані Дельта Банком на користь CFSIT, права вимоги за якими перейшли до
ТОВ “Яблуневий дар”. Суди першої та апеляційної інстанції дійшли висновку, що
зарахування зустрічних однорідних вимог у цьому випадку відповідало законодавству.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Госпредприятие "Укрспирт" в 2019 г. инвестирует 311 миллионов
гривень в электронную систему учета готовой и отгруженной продукции и
модернизацию производства.
Инвестиции во внедрение системы учета продукции составят порядка 40 млн грн.
Компания планирует в 2019 г. установить линии по производству кормовых добавок на
местах проведения деятельности (МПД) во Львовской и Сумской обл. общей мощностью
32,8 тыс. т. в год. В планах "Укрспирта" также расширить производство спирта-сырца на 9,8
тыс. тонн на площадках в Лопатинском и в Суходолах, запустить производство биоэтанола
мощностью 24,4 тыс. тонн в год в Сторонибабах (все – Львовская обл.), модернизировать
производственную площадку в Тхоровке (Киевская обл.) для производства технических
жидкостей общей мощностью 4,08 тыс. тонн в год. "Укрспирт" намерен установить энергосберегающее оборудование на двух площадках во Львовской обл. и одной – в Сумской. В
марте компания согласовала с Минагропродом стратегический план на 2019-2023 год,
который предусматривает инвестиции на этот период в размере 1,53 млрд грн. Эти
средства будут направлены на изготовление новых видов продукции (биоэтанола, спиртасырца, высокопротеиновых кормовых добавок, биогаза и углекислоты), а также
установление энергосберегающего оборудования. Кроме собственных средств, для
реализации стратегического плана "Укрспирт" планирует привлечь краткосрочное
финансирование от украинских банков. Компания также рассматривает инвестиции от
иностранных партнеров, в частности, проводит переговоры с китайскими партнерами по
капиталовложениям в производство биоэтанола и дополнительных продуктов на базе трех
существующих производственных площадок.
Читать полностью >>>
По материалам ibc.ua


РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

Спір за Medoff: кіпріоти через суд намагалися отримати
права на ТМ, проте програли
26.03.2019

Компанія "І-Бі-Сі Беверідж Кампані Лімітед", яка зареєстрована
на Кіпрі та вважає себе правовласником української горілки Medoff,
звернулася до суду проти МЕРТ та компанії "Істерн Беверідж Трейдінг".
З тексту позову офшорної фірми вбачається, що свідоцтва на знаки для товарів і
послуг (зокрема, і на горілку Medoff) зареєстровані на столичному ТОВ "Істерн Беверідж
Трейдінг". Таким чином, компанія "І-Бі-Сі Беверідж Кампані Лімітед" та її правонаступник офшор "Зафорпо Венчез Лімітед" - у суді фактично визнали, що не мають права на ТМ і
тільки намагаються його "здобути" шляхом судового рішення. Кіпрські компанії у позові до
МЕРТ та "Істерн Беверідж Трейдінг" просили суд зобов'язати Міністерство економічного
розвитку і торгівлі внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг щодо визнання недійсними 11 свідоцтв на ТМ, зареєстрованих у 2014 та
2016 р. Госпсуд Києва позов вивчив, проте його заявників не підтримав. Суд повернув
позовну заяву без розгляду. А також вказав на те, що офшорні компанії зловживають своїм
процесуальним правом. "… до Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж
Трейдінг" неодноразово подаються позовні заяви про визнання недійсними свідоцтв для
товарів та послуг, щодо яких подаються заяви про забезпечення позовів, при цьому якщо
суд відмовляє у задоволенні заяви про забезпечення позову - позивач в черговий раз подає
клопотання про відкликання позовної заяви", - йдеться у судовій ухвалі. І такі дії позивача
суд розцінив як спроби "маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями та
порушення принципу вірогідності визначення складу суду". Тому суддя Бондаренко виніс
Ухвалу, у якій визнав зловживанням процесуальними правами збоку "Зафорпо Венчурс
Лімітед". Нагадаємо, наприкінці минулого року у компанії Beverage Trading Company (що є
правонаступником "Істерн Беверідж Трейдінг") заявили про наміри екс бізнес-партнерів
привласнити та перепродати через офшори бренд Medoff. Тоді директор компанії Олексій
Ковалевич розповів, що саме "Зафорпо Венчурс Лімітед" (директор Джонатан Вейл)
позиціонує себе правовласником торгових марок Beverage Trading Company і нібито передає
їх в користування НПП "Гетьман". "Хочу особливо акцентувати увагу на тому, що "Зафорпо
Венчурс Лімітед" не є співзасновником Beverage Trading Company і не має ніякого стосунку
до діяльності нашої компанії. Сам Джонатан Вейл, який підписав проект ліцензійного
договору з "Гетьманом", приблизно 5 років тому займав посаду директора компанії ТОВ
"Кримська горілчана компанія", яка була змушена припинити діяльність у зв'язку з
анексією Криму. Вся операційна діяльність з ТОВ була переведена на Beverage Trading
Company. Отже, ніяких законних підстав розпоряджатися правами на ТМ Beverage Trading
Company згаданий мною Джонатан Вейл не має. Тим більше, що вказаний чоловік ніколи не
входив до числа бенефіціарів цього бізнесу", - пояснив Ковалевич. Зауважимо, що ЗМІ
називають Джонатана Вейла бізнес-партнером іншого іноземця – Ніла Сміта. Останній, за
словами нардепа Георгія Логвинського, був партнером "Константинова, який зараз є
очільником незаконної ради АР Крим". "Мені відомо, що проти нього були відкриті декілька
кримінальних проваджень за фактом заволодіння майном та податками України", - додав
Логвінський, характеризуючи Ніла Сміта.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua



РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

Экспорт украинского вина за фехраль
уменьшился на 87%
18.03.2019

В феврале т.г. по сравнению с февралем 2018 г. импорт вина, акциз на
которое снизили более чем в 100 раз, увеличился на 1,2%, или на $0,107
млн, до $9,038 млн, экспорт снизился на 87,2%, или на $3,837 млн, до $0,562
млн.
Как сообщает Государственная фискальная служба Украины, наибольшие поставки
вина в феврале были из Италии ($2,408 млн). В январе-феврале 2019 года по сравнению с
январем-февралем 2018 года импорт вина сократился на 10,5%, или на $1,737 млн, до
$14,764 млн, экспорт - на 84,1%, или на $8,412 млн, до $1,588 млн. В январе 2019 года по
сравнению с январем 2018 года импорт вина сократился на 24,4%, или на $1,844 млн, до
$5,726 млн, экспорт - на 81,7%, или на $4,590 млн, до $1,028 млн. В 2018 году по сравнению
с 2017 годом импорт вина увеличился на 20,3%, или на $21,205 млн, до $125,443 млн,
экспорт - на 11,5%, или на $4,129 млн, до $40,033 млн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Падение производства вин в Украине связано с покупательной
способностью людей - эксперты



ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

21.03.2019

Основная причина падения производства вина в Украине может
заключаться в резком понижении покупательной способности населения.
Об этом пишет издание delo.ua
Также причина может состоять в аннексии Крыма, где расположены 50%
виноградников Украины, и низком уровне развития маленьких отраслей виноделия в связи
с высоким налоговым давлением. Так считают аналитики компании Pro-Consulting. В 2017
г. производство тихих вин в Украине выросло на почти 1,5% по сравнению с 2016 г. Однако
в то же время производство игристых вин сократилось на 24%: покупать шампанское стали
гораздо реже, даже в период праздников. Из-за этого достаточно стремительно растет
импорт зарубежного вина в Украину. Так, в феврале 2019 года импорт вина составил $9,038
млн. Эта цифра на 1,2% больше аналогичного периода в 2018 году. В то же время экспорт
украинского вина в феврале 2019 г. сократился на 87,2% и составил всего $0,562 млн. Такие
данные предоставила Государственная фискальная служба Украины. На сегодня крупные
украинские производители активнее всего работают в 3-х сегментах: первый - переработка
винограда на виноматериал и дальнейший его экспорт в соседние страны, второй - разлив
импортного вина по бутылкам для дальнейшей реализации в Украине. По такой схеме в
Украину попадает недорогое вино, произведенное в Чили и Молдове, после чего в
розничных сетях реализуется по конкурентным ценам. Третий сегмент ориентирован на
местный рынок. Он включает в себя производство преимущественно недорогих вин из
дешевых виноматериалов разного качества обработки. А также производство дорогих вин.
В марте 2018 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно развития производства терруарных вин и
натуральных медовых напитков", который легализует мелких фермеров, которые
производят вино из собственного винограда и не добавляют в готовый продукт спирт. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Предприятие «Массандра» перешло в собственность
правительства Крыма
24.03.2019

Винодельческое
предприятие
«Массандра»
перешло
из
российской федеральной собственности в собственность правительства
Крыма. Об этом сообщает он-лайн издание krymr.com
Акт приема-передачи подписали российский министр сельхоза полуострова Андрей
Рюмшин и начальник территориального подразделения управления делами президента
России в Крыму Олег Подолько. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского
хозяйства Крыма, акт был подписан в рамках исполнения распоряжения правительства
России о переходе «Массандра» в собственность полуострова. 25 февраля сообщалось, что
председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче
винзавода «Массандра» из российской федеральной собственности в собственность Крыма.
Позже российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти полуострова
планируют продать «Массандру» в первом квартале 2020 г. Крымское предприятие
«Массандра» после «национализации» объявили собственностью Управления делами
президента России. В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело
против руководителя предприятия «Массандра» Янины Павленко. Причиной
преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года,
стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была
открыта во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром
Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин. В
апреле 2016 года Печерский суд Киева разрешил задержать назначенного Кремлем
директора крымского винзавода «Массандра» Янину Павленко. Дело в отношении
Павленко слушается в одном из районных судов Киева.
Читать полностью >>>
По материалам krymr.com
Завод шампанских вин ЧАО "Артвайнери" сократил
чистую прибыль на 26%
25.03.2019

Чистая прибыль ЧАО "Артвайнери" (ранее – ЧАО "Артемовск
Вайнери", Артемовский завод шампанских вин) в 2018 году сократилась на
26% по сравнению с 2017 годом – до 49,39 млн грн.
Как говорится в объявлении компании о проведении годового собрания акционеров
24 апреля, активы компании за прошлый год выросли на 15,4% – до 729,23 млн грн.
Текущие обязательства "Артвайнери" увеличились на 27,2% – до 365,41 млн грн,
суммарная дебиторская задолженность – в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 221,33
млн грн. На собрании акционеров компании планируется утвердить выплату дивидендов,
из нераспределенной прибыли "Артвайнери" по результатам деятельности в 2017 году, в
размере 60,13 млн грн. Дивиденды планируется выплатить денежными средствами в срок
до 22 октября. По информации компании, ее доля на украинском рынке игристого вина в
2017 году составила 20,6%. "Артвайнери" является одним из крупнейших в Восточной
Европе производителем игристых вин традиционным бутылочным способом. Мощности
завода составляют 25 млн бутылок в год ТМ компании: "Крым", "Артемовское", Krimart,
Charte и Soloking. Экспортные поставки продукции компании охватывают более 20 стран
мира. Бенефициарами компании в госреестре указан Игорь Ахметов. Ранее 19,4245% акций
предприятия принадлежали старшему сыну экс-президента Александру Януковичу.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua


ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.

Компания "ББИ Акцеболаг" принудительно выкупит акций у
миноритариев компании "Карлсберг Украина"
26.03.2019

Компания "Балтик Бевериджиз Инвест Акцеболаг" (Швеция) объявил
о намерении воспользоваться правом на принудительный выкуп акций у
миноритариев ЧАО "Карлсберг Украина".
Согласно сообщению, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР
26 марта, "Балтик Бевериджиз Инвест Акцеболаг" является прямым собственником
доминирующего контрольного пакета простых акций "Карлсберг Украина" в количестве
1,01 млрд шт. номинальной стоимостью 1 грн каждая, что составляет 98,77% общего
количества акций общества. "Карлсберг Украина" не позднее чем через 25 рабочих дней со
дня получения данного сообщения должно утвердить рыночную стоимость акций
общества и сообщить ее ББИ. Как сообщалось, ЧАО "Карлсберг Украина" в 2018 г. увеличила
чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с 2017 г. – до 1,63 млрд грн. Активы компании на
конец 2018 г. составили 4,76 млрд грн (-6,3%), нераспределенная прибыль – 1,64 млрд грн
(-11%). Суммарная дебиторская задолженность компании составила 648,3 млн грн (+20%),
текущие обязательства – 1,59 млрд грн (-5,5%). Долгосрочные обязательства у компании
отсутствуют. Компания планирует выплатить 1,33 млрд дивидендов за 2018 год …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, biz.censor.net.ua
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Чистая прибыль украинского подразделения Philip Morris
превысила 2 миллиарда
25.03.2019

ЧАО "Филип Моррис Украина", одна из крупнейших табачных
компаний Украины, в 2018 г. увеличило чистую прибыль в 3,4 раза по
сравнению с 2017 годом – до 2,15 млрд грн.
Как говорится в объявлении компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о
проведении 26 апреля годового собрания акционеров, активы компании за прошлый год
увеличились на 5,7% – до 10,51 млрд грн. Нераспределенная прибыль "Филип Моррис
Украина" по итогам года выросла в 8 раз – до 2,37 млрд грн, суммарная дебиторская
задолженность – на 10,4%, до 7,48 млрд грн. Прибыль за 2018 год компания планирует
оставить в распоряжении общества до принятия собранием акционеров решения о выплате
дивидендов. Как сообщалось, ЧАО "Филип Моррис Украина", одна из крупнейших табачных
компаний Украины, завершило 2017 год с 627,3 млн грн чистой прибыли против 1,08 млрд
грн чистого убытка за 2016 год. Philip Morris International Inc. в 2018 году снизила отгрузку
сигарет в Украине на 8,8% по сравнению 2017 годом. Philip Morris International – один из
крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем
на 50 фабриках, продает их в 180 странах. В Украине компания работает более 20 лет.
Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
За криміналістичні експертизи щодо автентичності тютюнової
продукції відповідає київський НДІСЕ
27.03.2019

НДІСЕ Міністерства юстиції України визначено державною
експертною установою, відповідальною за проведення криміналістичних
експертиз щодо встановлення автентичності тютюнової продукції.
Це передбачено розпорядженням Кабміну від 20 березня 2019 року № 172-р.
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (НДІСЕ) Міністерства юстиції
України - державна експертна установа, яка має повний комплект обладнання (зокрема
спеціальний апаратний комплекс для визначення характеристики тютюну та його
походження), що дозволяє оперативно та повно досліджувати як тютюнові вироби, так і
матеріали їх пакування. Експерти Київського НДІСЕ, які проводять дослідження тютюнових
виробів, пройшли спеціальну підготовку, в тому числі у провідних лабораторіях країн
Європейського Союзу, та мають відповідні сертифікати. Інші державні експертні установи
також можуть проводити експертизи щодо щодо автентичності тютюнової продукції та
ідентифікації обладнання з її виготовлення. Кабмін зазначає, що розпорядження дозволить
забезпечити належну протидію нелегальному виробництву тютюнових виробів в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами jurliga.ligazakon.net
Прикордонники викрили одну з найбільших партій
контрабандних тютюнових виробів
27.03.2019

Співробітники
Держприкордонслужби
разом
з
іншими
взаємодіючими органами продовжують вживати заходів з недопущення
незаконного переміщення через кордон контрабандних товарів.
Велику партію тютюнових виробів, яка може виявитися однією з найбільших,
викрили прикордонники Західного регіонального управління Державної прикордонної
служби України разом з представниками митниці ДФС та ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій
області. Куриво намагались переправити в Румунію двома фурами «Вольво». Не допустити
контрабандне перевезення через кордон сигарет вдалося в результаті отримання
оперативними співробітниками Держприкордонслужби завчасної інформації про можливу
протиправну діяльність та спрацювання аналізу ризиків. Адже неодноразово в вантажівках
серед певної категорії товарів виявлялися значні партії прихованих тютюнових виробів.
Саме тому прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду. Транспортні
засоби перетинали кордон через пункт «Порубне» з різницею в декілька годин. Керували
ними громадяни України 1985 та 1974 років народження. За документами наші
співвітчизники везли вугілля з твердолистяних порід деревини. Однак під час детальної
перевірки міжвідомча група вивела транспортні засоби із загального потоку руху і серед
вантажів знайшла приховані тютюнові вироби. На даний момент здійснюється
розвантаження транспортних засобів, після чого буде проведено підрахунок і встановлено
точну кількість курива та його вартість.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами Держприкордонслужби

Читайте також: У Карпатах прикордонники
виявили підготовлену до переміщення партію
сигарет >>>

ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" получила
чистую прибыль 400 млн грн
28.03.2019

ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", одна из крупнейших
табачных компаний Украины, в 2018 г. получила чистую прибыль 400,3 млн
грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2017 г.
Согласно объявлению о проведении годового собрания акционеров 26 апреля,
нераспределенная прибыль фабрики в 2018 году увеличилась вдвое, до 773,6 млн грн.
Текущие обязательства "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" за год сократились на
20% – до 2,7 млрд грн, долгосрочные обязательства у компании отсутствуют. Суммарная
дебиторская задолженность выросла на 2%, до 879 млн грн. Согласно проекту решений
собрания, компания намерена направить прибыль на развитие предприятия и
финансирование его деятельности, дивиденды не начислять. Также ЧАО планирует
получить разрешение акционеров на покупку в 2019 году табачных изделий в ПАО "Джей
Ти Интернешнл Украина" (фабрика, принадлежит данной компании) на 18 млрд грн. Кроме
того, компания хочет согласовать заключение в 2019 году договоров поставки на продажу
табачных изделий на 21 млрд грн. "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" входит в
состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине ей принадлежит Кременчугская
табачная фабрика (Полтавская обл.). Наиболее известными брендами "Джей Ти
Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Продукция
реализуется в Украине и экспортируется более чем в 20 стран.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

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

 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Динаміка виробництва та зовнішньої торгівлі товарів
легкої промисловості у 2018 р.

Фармацевтическая компания "Монфарм" сократила
чистую прибыль на 9,6%
22.03.2019

Фармацевтическая компания "Монфарм" (Черкасская область) по
итогам 2018 года сократила чистую прибыль на 9,6% по сравнению с
2017 годом – до 15,321 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о
годовом общем собрании акционеров, которое состоится 25 апреля, активы компании за
год выросли на 14% - до 205,898 млн грн. Нераспределенная прибыль компании за
прошлый год увеличилась на 24,38% - до 123,445 млн грн, тогда как суммарная
дебиторская задолженность сократилась на 41,8% - до 59,394 млн грн. Как сообщалось,
фармкомпания "Монфарм" в 2017 году сократила чистую прибыль на 30% по сравнению с
2016 годом – до 16,95 млн грн. ПАО "Монфарм" создано в 1994 году путем корпоратизации
и приватизации госпредприятия "Монастырищенский фармацевтический завод",
организованного в 1986 году на базе спиртового завода, в составе Киевского
фармацевтического объединения "Дарница"….
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ПАО "Фармак" по итогам 2018 года увеличило
чистую прибыль на 25%
22.03.2019

Украинский фармпроизводитель ПАО "Фармак" по итогам 2018 года
увеличил чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2018 годом - до 1,05
млрд грн, сообщила компанія.
Итоги работы предприятия акционеры ПАО планируют обсудить на очередном
годовом общем собрании 25 апреля. Активы компании за год возросли на 22,7% - до 5,66
млрд грн. Как сообщалось, по итогам 2017 г. "Фармак" увеличил чистую прибыль на 29,91%
по сравнению с 2016 г. - до 839,09 млн грн. "Фармак" - производитель лекарственных
средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам
продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира. В портфеле компании - 220
продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов. В
"Фармаке" функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям
GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в
соответствии с нормативными требованиями и мировыми стандартами ISO, GMP. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Борщаговский фармзавод сократил
чистую прибыль на 17%
25.03.2019

АО "Научно-производственный центр "Борщаговский химикофармацевтический завод" (БХФЗ) по итогам 2018 г. сократило чистую
прибыль на 16,96% по сравнению с 2017 годом – до 86,76 млн грн.
Как говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР
о годовом собрании акционеров, назначенного на 25 апреля, суммарная дебиторская
задолженность компании на отчетную дату составила 326,23 млн грн. Активы компании
увеличились на 17,36% – до 1,79 млрд грн. Собственный капитал вырос на 12,47% – до 1,45
млрд грн. ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20
крупнейших фармацевтических производителей Украины. По итогам 2017 года БХФЗ
сократил чистую прибыль на 12% по сравнению с 2016 годом – до 104,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Фармацевтическая компания "Витамины"
получила 49 млн грн
25.03.2019

Фармацевтическая компания ПАО "Витамины" (Умань Черкасской
обл.) по итогам 2018 года получила 49,041 млн грн, что почти в 4,3 раза
больше, чем годом ранее. Об этом пишет fixygen.ua
Согласно сообщению о проведении общего собрания акционеров, назначенного на
22 апреля, ее активы выросли на 9% - до 285,136 млн грн. Нераспределенная прибыль на
конец прошлого года составила 113,224 млн грн, суммарная дебиторская задолженность –
20,358 млн грн. По итогам 2017 г. "Витамины" получили 11,432 млн грн чистой прибыли
против 56,098 млн грн чистого убытка в 2016 г. ПАО "Витамины" осуществляет
производство и оптовую торговлю поливитаминными комплексами, психостимулирующими, ноотропными, антигистаминными, антианемическими средствами, средствами,
применяемыми при вестибулярных нарушениях, никотиновой зависимости. Препараты
выпускаются в форме таблеток, драже, порошков, масляных растворов, настоек и сиропов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ


20.03.2019

Зовнішньоторговельний
оборот
України
товарами
легкої
промисловості у 2018 р. склав близько 3,9 млрд.дол.США, що на 15,9%
більше, порівняно з попереднім роком.
Зокрема, експорт за цей період збільшився на 11,8% проти 2017 р. і склав 1220,3
млн.$, а імпорт зріс на 17,9% і досяг 2661,4 млн.$. У минулому році українськими
виробниками реалізовано текстилю, одягу, взуття й інших галузевих товарів на 26,7
млрд.грн. Однак, темп виробництва продукції у 2018 р. уповільнився, і склав 96,8% до
попереднього року. Довідково: У 2017 р. індекс виробництва продукції легкої
промисловості становив 107,2% до 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrlegprom.org
Асоціацією Укрлегпром розроблено
проект Закону України
27.03.2019

Асоціацією Укрлегпром розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання
інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості».
Зазначеним проектом Закону передбачається тимчасове, строком на 10 років,
починаючи з 1 січня 2020 року: звільнення від оподаткування податком на додану вартість
операції із ввезення на митну територію України підприємствами легкої промисловості
(група 13-15, КВЕД ДК 009-2010) обладнання та запчастин до нього, в тому числі ввезення
(передача) їх до статутного фонду підприємств для здійснення модернізації, реконструкції
виробництва, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 8444-8453; звільнення від
оподаткування прибутку, отриманого від основної діяльності підприємств легкої
промисловості (група 13-15, КВЕД ДК 009-2010.). Вивільнені кошти (суми податку, що не
сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку)
використовуються на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріальнотехнічної бази, запровадження новітніх технологій, або повернення кредитів, використаних
на зазначені цілі. Порядок контролю за використанням вивільнених коштів
встановлюється Кабінетом Міністрів України. В результаті прийняття законопроекту
підвищиться інвестиційна привабливість вітчизняного багатогалузевого сектору легкої
промисловості, збільшиться притік інвестицій, в тому числі прямих іноземних, що дасть
змогу створити нові види виробництв, здійснити оновлення та модернізацію
технологічного обладнання, покращити виробничі й експортні показники, підвищити
продуктивність праці, а також створити сотні тисяч нових робочих місць в українській
легкій промисловості з ринковою заробітною платою, яка забезпечить додаткові регулярні
податкові надходження, а не втрати, до державного та місцевих бюджетів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації Укрлегпром

 ДЕРЕВООБРОБНА & МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Оновлена експозиція на міжнародній виставці
Деревообробка 2019
18.03.2019

Цьогоріч на виставці Деревообробка 2019, яка відбудеться 14-17
травня очікуємо як на оновлений склад учасників так і на експозицію. Отож,
привідкриваючи завісу, хочемо розповісти про наступні компанії:
Компанія FerWood Group пропонує верстати для виробництва меблів від провідних
світових брендів; Компанія Stela Laxhuber GmbH представить низькотемпературні стрічкові
сушарки; Компанія Muhlbock Holztrockungsanlagen GmbH ознайомить з деталями роботи
сушильних камер і тунелей, сушарок для деревної тріски, відходів та вакуумних установок.
Компанія з Білорусії КОМКОНТ продемонструє котельні установки, які утилізують відходи
деревини (тирса, стружка, тріска, кора, пил, відходи меблевого виробництва (ДСП, МДФ,
ДВП), сільськогосподарську біомасу. Товариство Бондіолі і Павезі Україна, представляє в
Україні і на виставці зокрема відомі у всьому світі наступні товари: BONDIOLI & PAVESI привідні вали, BONDIOLI & PAVESI – редуктори, BIMA – мультиплікатори, DINOIL – гідро
розподільники, HP HYDRAULIC - аксіально-поршневі та шестеренні насоси і мотори, FIRA –
теплообмінники. Вперше на виставці буде представлений вітчизняний виробник
дереворізального інструменту, а саме дискових пил, фрез, ножів до фугувальних верстатів,
підприємство «ВАТЦО». Також, професійний високоякісний дереворізальний інструмент
для обробки деревини з масиву буде запропонований компанією KVARNSTRANDS. І це ще
далеко не весь перелік нових імен цьогорічної виставки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами derevo.info

Виробництво побутової хімії

ЕБРР может предоставить €116 млн
Kronospan UA
25.03.2019

У Хмельницькому відкрили українсько-німецьке підприємство
з виробництва побутової хімії
21.03.2019

Українсько-німецька компанія "2К" відкрила у Хмельницькому завод
з виробництва побутової хімії, мийних засобів та косметики. Продукцію
реалізовуватимуть в Україні, а також експортуватимуть до ЄС.
За своїми потужностями це друге в Україні підприємство, що виробляє подібні
товари. Зараз тут працює 200 працівників, впродовж року виробничі потужності планують
збільшити вдвічі, а кількість робочих місць зросте до 400 осіб. "На підприємстві висока
автоматизація виробництва. Всі технології європейські, всі стандарти європейські, якість
продукції тільки на європейському рівні, яка постійно контролюється німецькою
лабораторією та відповідає всім стандартам Євросоюзу", - розповів співвласник компанії
Денис Кушал. "Це бізнес виробничий, це створення доданої вартості, це експорт. Для
Хмельницького це надзвичайно важливо, тому що мешканці міста отримують робочі місця,
хороші умови праці, достойну заробітну плату, а найголовніше, отримуємо податок на
доходи фізичних осіб, який надходить до місцевого бюджету. За минулий рік в
Хмельницькому було створено новими підприємствами та виведено з тіні понад 5200
робочих місць, а це тільки податку на доходи фізичних осіб додатково 55 мільйонів грн до
міського бюджету" - сказав міський голова Олександр Симчишин. Відкрили завод у
приміщенні колишнього торгівельного центру "Європа", який закрився у 2014 році через
брак постійного потоку клієнтів. Територія заводу охоплює 27 тисяч кв. метрів. Минулого
року в "Європи" з’явився новий власник з новими ідеями.
Читати повністю >>>
За матеріалами eu-ua.org
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ЕБРР может предоставить кредит до €116 млн производителю
листовых материалов на основании древесины Kronospan UA
(Нововолынск Волынской обл.), входящему в группу Kronospan.
Соответствующий проект совет директоров ЕБРР планирует рассмотреть 25 апреля
Согласно сообщению, кредит будет состоять из EUR75 млн на строительство завода по
производству ориентировано-стружечных плит (OSB) в Нововолынске с учетом растущего
спроса на эту продукцию в Украине и на экспортных рынках, и EUR41 млн на
рефинансирование существующей реструктуризации баланса компании. Kronospan UA
также инвестирует средства в создание кластера для производителей мебели, новой
трансформаторной подстанции, а также установку котла на биомассе и
электростатического осадителя (WESP) для снижения концентрации пыли и выбросов
формальдегида. Общая стоимость проекта – EUR168 млн, из которых 52 млн грн
профинансирует Kronospan. В сообщении напоминается, что Kronospan UA является
действующим клиентом ЕБРР – первый кредит был предоставлен в 2006 году. Kronospan
UA является украинской дочерней компанией Kronospan Holdings PLC, Кипр. В январесентябре 2018 года выручка компании составила 2,15 млрд грн, чистая прибыль – 314,5
млн грн. Kronospan создан в Австрии в 1897 году. В настоящее время является ведущим
европейским производителем листовых материалов на основе древесины. В состав
холдинга входит 28 производственных предприятий в 24 странах, на которых работают
более 11 тыс. человек. Общий объем продаж превышает EUR2,7 млрд в год и 56% от этой
суммы приходится на Центральную Европу.
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

 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ



ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Поляки вироблятимуть посуд
із висівок в Україні

Два месяца без ИГО. Устранен ли Минкульт
от управления застройкой?

20.03.2019

Польська компанія Biotrem, яка запатентувала технологію
виготовлення одноразового посуду із висівок, відкрила своє представництво
в Україні. Про це повідомляє hmarochos.kiev.ua.
Екологічний посуд виготовляють із кукурудзяних і пшеничних висівок, продуктів
перероблення маніоку і водоростей. Набір такого посуду складається з тарілок, чашок,
виделок і ложок. Посуд з висівок твердий й міцний, в ньому можна розігрівати їжу. Після
використання його можуть з'їсти тварини і птахи, а розкладається повністю він за 30 днів. З
1 т пшеничних висівок можна виробити 10 тис. тарілок. Biotrem має власний завод в Польщі
та постачає свою продукцію мережам ресторанів і роздрібним продавцям.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
 РЕМІСНИЧА ІНДУСТРІЯ (HAND-MADE & РУКОДІЛЛЯ)

Домашний бизнес: украинцы активно
зарабатывают на хэнд-мейде
19.03.2019

Вязанные носки, мыло ручной работы, сумки, блокноты... Созданные
собственными руками вещи можно успешно продавать в интернете. Об
этом пишет издание kontrakty.ua
Правда, тысячи гривен в месяц удается заработать лишь единицам – для этого
нужно удачно "раскрутиться" и, желательно, найти клиентов за границей. Елена Докова и
Петр Максименко уже полтора года продают практичные вещи – часы, настенные карты,
светильники и календари из фанеры и дерева. "Это продукция, которая выходит из?под
станка, на ней уже все нанесено – логотипы, рисунки, но нужно довести ее до ума, что бы
было все гладенько", – рассказывает Петр о "ручной" части работы. Именно он занимается
производством товара, а Елена – продвигает продажи. Изделия продают в основном на
специализированных интернет-платформах и в социальных сетях. "Первое - это качественный контент. Обязательно регулярный постинг, работа с блогерами, таргетинговая реклама... Это то, что мы всегда используем, и это точно работает", – говорил Елена. Мастерица
Инна Романюк уверяет, что наличие собственного сайта тоже работает. Свое дело по
продаже мыла она "раскрутила" менее чем за полгода. К слову, ранее мы рассказывали,
сколько можно заработать на домашней косметике и как найти клиента. "Обязательно
делать очень четкое описание. Человек должен понимать, сколько граммов, какой размер...
Желательно сфотографировать товар, например, в руке – чтобы было наглядно. Для
человека, который делает заказ в интернете, очень важно получить именно то, что на
фото", – делится секретами Инна. Обновлять фотографии на сайте следует хотя бы раз в
неделю, советует мастерица. Кроме того, клиентам интересны видеоролики о том, как
создается товар. Чтобы среди конкурентов выбрали именно вас, нужно не лениться и
делать качественный контент для своей страницы. Товар на снимках или в видео должен
быть хорошо освещен. Декор можно добавлять, но на его фоне не должна теряться
основная вещь. Следует обращать внимание и на сезонность – иначе вязанные носки, даже
если они будут из шести единорога, пролежат до зимы. "Самые популярные товары – это
аксессуары из кожи: кошельки, сумки, визитницы, ремни. Второе-третье место делят между
собой украшения и товары для дома", – рассказывает руководительница площадки по
продаже авторских изделий Ольга Костюк в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».
Меньше всего украинцев интересуют непрактичные вещи – например, статуэтки и
магниты. Их в интернете покупают крайне редко.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua



БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
МАКРОСТАТИСТИКА

У січні-лютому об'єми будівництва
зросли на 17%
26.03.2019

За підсумками 2 міс. 2019 р. підприємства виконали роботи на 15
млрд грн. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.
Індекс будівельної продукції проти аналогічного періоду 2018 року становив 116,8%.
“З самого початку цього року будівельна галузь демонструє динамічне зростання. За перші
2 місяці об’єми будівництва вже зросли майже на 17%, виконано робіт на 15 млрд грн. Це
чудові результати, які, я думаю, супроводжуватимуть галузь і в наступні місяці. Для цього є
всі передумови”, - наголосив Парцхаладзе. Як повідомляв УНН, згідно зі статистикою, у
перенаселеному житлі проживає 45% населення України, тоді як в Європі - лише 17%. За
оцінками експертів, на одного українця припадає 17 кв. м житла. Учасники ринку житлової
нерухомості оцінюють рівень затребуваності нового житла як надзвичайно високий. “Запит
на нові об’єкти, зокрема в "Київміськбуді“, дуже великий. Як і потреба людей в житлі в
цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків і на думку
інших експертів галузі, вона буде і далі зростати. Прогнозуємо зростання на 15-20%”, вказав президент ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
В Украине ускорились темпы
роста строительства
28.03.2019

В январе-феврале 2019 г. объем выполненных строительных работ
вырос на 16,8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. – до
14,965 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Для сравнения, в прошлом году среднемесячный рост объемов строительных работ
составлял 6,5%. Всего в прошлом году объем строительного рынка Украины составил 141,2
млрд грн. Хорошие показатели строительной отрасли сигнализируют металлургам о
продолжении роста внутреннего рынка сбыта для их продукции. В 2018 году
метпредприятия поставили приблизительно 4 млн т продукции на внутренний рынок. Из
них около 2,5 млн т потребила строительная отрасль. При этом доля металла и
металлических конструкций на строительном рынке в целом увеличилась. Впрочем,
предприятия ГМК не только поставляют строительные материалы, но и являются
крупными заказчиками строительных работ. К примеру, строительство сооружений
горнопромышленных и добывающих предприятий заняло примерно 16% в общем объеме
выполненных за два месяца строительных работ. А строительство сооружений
предприятий металлургической промышленности составило 3% от общего объема работ.
Подробнее – в инфографике GMK Center >>>
По материалам gmk.center
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18.03.2019

С 1 января т. г. перестали действовать методические рекомендации
Министерства культуры о порядке разработки и согласования историкоградостроительных обоснований (ИГО).
И хотя согласовательная процедура лишилась вредного рудимента, урбанистический хеппи-энд на горизонте пока не просматривается. Очень многие надеялись, что отмена
ИГО значительно изменит атмосферу на рынке. Однако по факту никакой революции в
2018 г. не произошло. Мы наблюдаем, как постепенно внедряются правила, которые
должны были действовать с 2011 г., с принятием ЗУ «О регулировании градостроительной
деятельности». Этим законом была усилена роль системного планирования. Ранее застройщики могли корректировать решения генплана через градостроительное обоснование, и
многие пользовались этой возможностью. Материалы общего городского плана многократно утяжелялись изменениями. Такой же подход применялся к историко-архитектурному
опорному плану (ИАОП). Его положения уточнялись на каждой стадии проектирования, а
для всех объектов в исторических ареалах разрабатывались еще и историко-градостроительные обоснования (ИГО). Таким образом, возможность и ограничения строительства
определялись для каждого объекта индивидуально, а стратегические документы обесценивались. Кроме того, существовавшая модель нарушала принцип юридической определенности. Последствия госрегулирования должны быть предвидимыми для тех, на кого
распространяются. Община имеет право понимать сегодня и определять на будущее, что в
принципе позволено делать с городом, а что нет. Поэтому Законом «О регулировании
градостроительной деятельности» 2011г согласовательный процесс упорядочили, казалось
бы, устранив точечное строительство. Однако быстрая реформа не получилась.
Ситуативное регулирование оставалось жить в подзаконных нормативных актах вплоть до
начала 2019 г., когда наконец перестали действовать методические рекомендации Минкультуры о порядке разработки и согласования историко-градостроительных обоснований. Пока можно только догадываться, как будет работать система. По задумке
Минкульта, с 2019 г. в исторических ареалах городов без утвержденного ИАОП должен
действовать мораторий на строительство. ...
Читать полностью >>>
По материалам brdo.com.ua


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Власник "Івано-Франківськцементу" Микола Круць закинув
міністру Володимиру Омеляну некомпетентність
20.03.2019

У Коломиї на засідані Ради регіонального розвитку голова правління
ПрАТ "Івано-Франківськцемент" Микола Круць посперечався з міністром
інфраструктури Володимиром Омеляном через формування цін на цемент.
У Коломиї 19 березня відбулося засідання Ради регіонального розвитку. Після
виступу Президента України в залі продовжилася нарада за участі Віце-прем’єра Геннадія
Зубка, міністрів Володимира Омеляна, Остапа Семерака, народних депутатів від області та
представників місцевого самоврядування. Міністр інфраструктури Володимир Омелян
доповів про ремонти і будівництво доріг в Україні. Анонсував великий проект з
будівництва цементно-бетонної дороги вартістю 1,2 млрд грн. За словами міністра, бетонні
дороги можуть бути доброю альтернативою для Карпатського регіону. Тривають розмови
про будівництво вузьких, але надійних бетонних доріг в гірській місцевості. Водночас
міністр звернувся до виробників з проханням не піднімати цін на цемент. На виступ
міністра різко відреагував керівник одного з найбільших в Європі виробників цементу
ПрАТ "Івано-Франківськцемент" Микола Круць. "Слово мене заставив взяти виступ
міністра, з яким я абсолютно не погоджуюся. Ви казали, що ціни ростуть на цемент і тому не
можна дороги будувати. Можна подумати, що сьогодні ціни ростуть тільки на цемент, –
відповів Микола Круць. – Міністерство, яке ви очолюєте, підняло вартість залізничних
перевезень. Вся сировина для цементної галузь перевозиться залізницею. У ваші
підприємства, де ми обслуговуємо тепловози і ремонтуємо вагони, а у нас їх більш як 2000,
закладено 40% на рентабельність. Подивіться, чи є хоча б один асфальтний завод з
рентабельністю в 40%? Немає!". Також, за словами Круця, на його заводі підняли зарплати
на 30%, аби втримати працівників. Зросли тарифи на електрику та інші витрати. "І перш
ніж озвучувати такі речі, ви б, пане мінстр, мали мати певні дані. Сьогодні, я вважаю, це
упереджене, некомпетентне, некоректне відношення до великого колективу ПрАТ "ІваноФранківськцемент". Я не вимагаю ніякого вибачення від вас, але думаю, що люди, які вам
готують виступи, мають бути більш ґрунтовними. Ми завжди відкриті до співпраці", –
сказав Круць. Микола Круць додав, що сьогодні в Україну цемент завозять з Молдови,
Придністров’я, тому ціни на ринку формує конкуренція. "Ми не є такою монополією, як
залізна дорога, яку ви очолюєте. Якщо я вас образив, вибачте", – завершив Круць. …
Читати повністю >>>
За матеріалами imp.if.ua
Concorde Capital покупает украинские активы крупнейшего
мирового производителя цемента
25.03.2019

Кипрская компания Overin Limited, созданная в июле 2016 г.,
сообщила
о
намерении
приобрести
99,8308%
акций
ЧАО
"ХайдельбергЦемент Украина".
Согласно сообщении компании в системе раскрытия НКЦБФР, в котором
электронным адресом указан адрес с доменом украинской инвестиционной группы
Concorde Capital, речь идет о покупке акций номинальной стоимостью 396,18 млн грн. В
документе указано, что в настоящее время Overin Limited и ее аффилированные лица не
владеют акциями "Хайдельберга". Согласно данным в системе раскрытия информации
НКЦБФР, владельцем указанного пакета акций является CBR Portland B.V. (Нидерланды).
Конечный бенефициар – HeidelbergCement AG (Германия). В начале февраля 2019 года СМИ
со ссылкой на источники сообщили, что HeidelbergCement AG, второй по величине
производитель цемента в мире, готовится к продаже своих активов, среди покупателей –
украинская инвестгруппа Concorde Capital. По данным источников, информация о сделке
могла стать публичной в марте-апреле этого года. ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина"
работает с 2001 г., владеет тремя украинскими цементными заводами – "Криворожский",
"Каменский" и "Амвросиевский". HeidelbergCement лидер по выпуску заполнителей и один
из мировых лидеров производства цемента, бетона и других строительных материалов.
Работает в 60 странах мира, имеет 616 производственных площадок для песка, гравия и
щебня, 159 цементных и помольных заводов, 1,7 тыс. бетонных заводов, 112 асфальтовых
заводов. ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина" по результатам 2017 года увеличило чистый
убыток на 14,4% до 431 млн грн. Данные за 2018 год пока отсутствуют. Согласно
сообщению предприятия от середины февраля этого года, стоимость его активов, по
данным последней годовой отчетности, оценивалась в 1,76 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

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

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

Компания "Евроцемент-Украина" намереж
переименоваться в "Балцем"

В Украине падает выпуск лакокрасочных изделий
25.03.2019

Акционеры "Евроцемент-Украина", входящее в "Евроцемент
групп-Украина" (оба – Балаклея Харьковской обл.) холдинга "Евроцемент
групп" (РФ), планируют переименовать компанию на "Балцем".
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР,
соответствующий вопрос включен в повестку дня годового собрания акционеров,
запланированного на 25 апреля. Как указывается в сообщении, по итогам 2018 года ЧАО
"Евроцемент-Украина" получило 9,9 млн грн чистой прибыли против чистого убытка в
145,6 млн грн в 2017 г. Соответственно, чистая прибыль на акцию составила 0,09 грн
против 1,3 грн чистого убытка годом ранее. Активы компании по итогам 2018 года
сократились на 15,6% и составили 724,4 млн грн. Непокрытый убыток "Евроцемента"
снизился на 4,2% - до 227,3 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - на 22%, до
67,5 млн грн. Текущие обязательства уменьшились на 12,2% - до 944,8 млн грн, тогда как
долгосрочные обязательства в компании отсутствуют. Как сообщалось, "ЕвроцементУкраина" в 2017 г. сократило чистый убыток на 14% - до 145,6 млн грн. ЧАО "ЕвроцементУкраина" (ранее – ПАО) создано в 1996 г. путем преобразования "Балаклейского цементношиферного комбината". Входит в состав "Евроцемент групп-Украина". Завод производит
цемент разных марок за счет собственной сырьевой базы и с использованием поставок
клинкера с российских заводов (с 2010 г). Производственная мощность по выпуску цемента
на январь-2018 составила 4,4 млн тонн в год. По состоянию на март 2019 года, филиалом
ЧАО "Евроцемент-Украина" являлся ЧАО "Краматорский цементный завод-Пушка"
(Краматорск Донецкой обл.) с производственной мощностью 725 тыс. тонн цемента в год.
По данным на веб-сайте предприятия, основными регионами сбыта продукции являются
Киевская, Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области. Основным акционером ЧАО
по состоянию на четвертый квартал 2018 года являлась Galaks Holdings Limited (99,4%,
Кипр). По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на март-2019
уставный капитал ЧАО Евроцемент-Украина" составляет 5,5 млн грн г. Конечным
бенефициаром компании числится Кальцыдис Филаретос (Греция). Холдинг "Евроцемент
Групп" (РФ) входит в пятерку крупнейших мировых цементных компаний. Объединяет 19
цементных заводов в России, Украине и Узбекистане, а также заводы по производству
бетона, железобетонных изделий, карьеры по добыче нерудных материалов.
Производственная мощность предприятий холдинга составляет 60 млн тонн цемента и
более 11 млн куб. м бетона. Запасы нерудных материалов составляют свыше 5,5 млрд тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
За 30 лет Украина может увеличить производство
цемента на 90% - Ясин Туари
26.03.2019

Украина имеет возможность за 30 лет увеличить производство
цемента до 90%. Об этом заявил аналитик цементной индустрии,
управляющий партнер британской компании ON FIELD INVESTMENT
RESEARCH Ясин Туари.
"Для этого вам нужно найти деньги для финансирования масштабных строительных
проектов. Здесь два пути: либо снижать налоги, либо привлекать инвестиции", - убежден
эксперт. Ясин Туари - бывший аналитик с Уолл-стрит, специалист по промышленности,
один из ведущих аналитиков международной финансовой группы BNP Paribas. В то время,
когда Туари работал там, его команда в течение десяти лет постоянно занимала первое
место в опросах Extel. Ясин Туари - один из спикеров VIII Международной конференции
"UKRCEMFOR 2019: Цементная промышленность. Лучшие практики. Перспективы
развития", которая состоится 28-29 мая в НСК Олимпийский. Тема его доклада - "Мировые
тенденции цементной промышленности. Вызовы и возможности". Главный модератор
конференции, глава Ассоциации производителей цемента "Укрцемент", которая является
организатором мероприятия, Павел Качур вместе с тем отмечает, что за 10 мес. 2018 года
по сравнению с 2017 экспорт цемента вырос на 190,81 тыс. тонн. "Спрос на качественный
цемент в мире есть. В Украине качественный цемент есть. Но на рынке контрафактная
продукция случается, и борьба с ней - важная составляющая нашей работы, как
Ассоциации. В 2018 году мы имеем первые заметные признаки положительных изменений
в сфере защиты рынка от фальсификата", - говорит П.Качур. Среди спикеров "UKRCEMFOR
2019" - Кун Коппенхол, исполнительный директор CEMBUREAU - Европейской Ассоциации
цемента. Юрист по образованию, выпускник Гарварда, бывший судья Европейского суда.
Работал в известных на весь мир компаниях - General Electric и ArcelorMittal. Став
специалистом по металлургической промышленности, он заинтересовался и проблемами
цементной отрасли. "Поддержка конкурентоспособности цементного сектора является
важным фактором для обеспечения дальнейших инвестиций в него, инноваций и создания
рабочих мест" - убежден Коппенхол. Немало интересных и уважаемых экспертов
ожидаются и с украинской стороны: заместитель Министра инфраструктуры по вопросам
евроинтеграции Виктор Довгань, директор по экономике и финансам "ПАО Укрзализныця"
Андрей Рязанцев, ведущие отраслевые эксперты. Напомним, в 2019 г. конференция
UKRCEMFOR состоится уже в восьмой раз. Это крупнейшее отраслевое событие в Украине,
которое происходит раз в два года. В ней принимают участие более 300 представителей
компаний и организаций из более 10 стран мира.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
На Січеславщині компанія Сараrol відкриє новий цех з
виробництва сухих будівничих сумішей
27.03.2019

Черговий іноземний інвестор розширив своє виробництво на
території області. 20 000 000 гривень компанія Сараrol вклала у будівництво
нового цеху з виробництва сухих будівничих сумішей.
Як висновок на території Солонянської ОТГ з’явились нові робочі місця, збільшились
надходження до бюджету, розвивається інфраструктура. Про це повідомляє Дніпроград з
посиланням на прес-службу Дніпропетровської облради. «Ми є сучасниками того, що
іноземний інвестор продовжує вкладати кошти в Україну, відкриваючи сучасні європейські
підприємства. Наше обласне КП «Інвестиційна агенція» є давніми партнерами компанії
Капарол. Цей проект не є виключенням. Було надано дуже багато консалтингових послуг.
Ми вкотре доводимо, що сьогодні інвестору вигідно працювати в нашій країні та області
зокрема», - зауважив голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов. Завод «Капарол
Дніпро» був побудований ще у 2007 р. німецькими інвесторами. Ця торгова марка є лідером
Європи та України з виробництва фарб, емалі, хіміко-будівничого покриття та інших
енергоефективних матеріалів. Окрім німецьких партнерів в області ефективно працюють
інші інвестори. Представники Канади та Китаю відкрили у Нікопольському районі потужні
сонячні електростанції, швейцарський виробник скла працює у Кам`янському, французи
інвестують у сільське господарство та інші. «Цією інвестицією ми ставимо сильний наголос
на тому, що компанія буду розвивати виробництво, збільшувати потужності та вкладати
кошти в нашу українську команду», - зазначив головний інвестор Томас Гетц, представник
німецького концерну DAW SE до якого входить Caparol.
Читати повністю >>>
За матеріалами dniprograd.org
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По данным Укрстата, в первые два месяца 2019 года в стране снизился
выпуск лакокрасочных материалов. Об этом сообщает служба новостей онлайн издания profidom.com.ua
Производство покрытий на водной основе относительно января-февраля 2018 года
сократилось на 13,4 %, «органики» – на 15,2 %. В феврале индекс промышленного
производства относительно января снизился на 0,6 %, а по сравнению с аналогичным
месяцем прошлого года уменьшился на 1,8 %. Производство химической продукции в
феврале выросло на 4,2 %, за два месяца относительно января-февраля 2018 года
сократилось на 16,9 %. Госорган в том числе зафиксировал отрицательную динамику
выпуска ЛКМ. За январь -февраль компании дали рынку 7,6 тыс. тонн продукции «краски и
лаки на основе полиакриловых или виниловых полимеров, диспергированные или
растворенные в водной среде (включая эмали и политуры)», что на 13,4 % меньше
аналогичного периода прошлого года. В феврале производство водных покрытий
составило 4,9 % (+ 82,8 % к январю 2019 и – 7,6 % к февралю 2018 года). Выпуск
материалов «краски и лаки, включая эмали и политуры на основе сложных полиэфиров,
диспергированные или растворенные в летучих органических растворителях (кроме тех,
кто с содержанием растворителя более 50 % массы раствора)» за два месяца составил 4,8
тыс. тонн (-15,2 % к январю-февралю 2018 года), в том числе в феврале – 3,3 тыс. тонн, что
в два раза превышает объемы производства января 2019 и на 7,6 % меньше аналогичного
месяца прошлого года. При этом, в начале 2019 года украинские компании дали рынку 2,7
тыс. тонн ВД-покрытий и 1,5 тыс. тонн материалов на органорастворимой основе.
Читать полностью >>>
По материалам profidom.com.ua



БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
ДЕВЕЛОПЕРИ

Ощадбанк реструктуризував борги
ТОВ "Фірма "Т.М.М."
20.03.2019

За даними Секретаріату фінансової реструктуризації, Ощадбанк
реструктуризував за спецпроцедурою заборгованість ТОВ "Фірма
"Т.М.М.". Відповідна процедура була розпочата у вересні 2018 року.
У переліку пов’язаних осіб боржника фігурує в т.ч. ПрАТ «ТММ-Енергобуд». Як писав
Finbalance, 29.11.2018 Південно-західний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити
апеляційну скаргу Ощадбанку та залишив без змін постанову Госпсуду Херсонської області
від 15.05.2018 (у справі №923/436/17), якою ПрАТ "ТММ-Енергобуд" було визнано
банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру щодо цієї компанії. Суд апеляційної інстанції,
зокрема, вказав на дані арбітражного керуючого, що фінансовий стан ПрАТ "ТММЕнергобуд" “характеризується як фінансово не стійкий та такий, що відповідає повній
втраті платоспроможності”, а для її відновлення необхідно було б залучити понад 1 млрд
грн від потенційних інвесторів-санаторів. Ухвалою від 24.04.2018 суд першої інстанції
затвердив реєстр грошових вимог до ПрАТ "ТММ-Енергобуд", включивши до нього в т.ч.
вимоги: Ощадбанку (582 млн грн - четверта черга, 117,6 млн грн - шоста черга); Головного
управління ДФС у м. Києві (38,6 млн грн - третя черга); Фірма "Т.М.М." (1,24 млрд грн четверта черга; 119,5 млн грн - шоста черга). Згідно з судовими матеріалами, Госпсуд
Херсонської області порушив провадження в справі про банкрутство ПрАТ "ТММЕнергобуд" в червні 2017 року за заявою ПУМБ. У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ПрАТ
“ТММ-Енергобуд” і “Фірма "Т.М.М." значиться Лариса Чивуріна (раніше особа з таким же
ім’ям позиціонувалася як фінансовий директор ТММ). Девелоперсько-будівельну групу
ТММ пов’язують з Миколою Толмачовим. У кінці 2016 року ПУМБ публічно заявляв про
судову заборону М. Толмачову на виїзд за межі України як “власнику та генеральному
директору ПрАТ «ТММ-Енергобуд»”. ПУМБ зазначав, що в рамках виконавчого провадження
на користь банку з М. Толмачова М. було стягнуто його особисті машину та квартиру. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua


ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

 ЖИТЛОВА

Компания "Интергал-Буд" расселит 3 киевские "хрущевки"
с целью их дальнейшего сноса
21.03.2019

Компания "Интергал-Буд" готовится к реализации проекта расселения
жителей трех домов на 240 квартир постройки 50-60 гг. по ул.Макаровская
(1, 19, 19-а) Шевченковского р-на с целью их сноса и строительства нового
жилого комплекса на 90 тыс. м².
"Поскольку программа реновации жилья в Украине не действует, мы пообщались с
жителями о том, как можно обеспечить переезд жителей собственными силами. Предложен
обмен действующего жилья на квартиры в наших новых ЖК. Мы гарантируем, что обмен
будет осуществляться только в тот момент, когда уже будет готовое жилье, или построенное в новом доме по ул.Макаровская, или в любых других ЖК компании "Интергал-Буд", где
будут предложены квартиры уже с ремонтом от застройщика", - сообщила коммерческий
директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская во время пресс-конференции в
агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг. По словам руководителя группы управления
проектами компании "Интеграл-Буд" Романа Лешенко, коэффициент обмена старых
квартир на новые составит 1,1-1,2. При этом в случае, когда площадь квартир будет очень
маленькой (например, в общежитии по ул.Макаровская, 1), застройщик предоставит
больший коэффициент. В частности, в новых квартирах у владельцев таких квартир
появится на 10-20% больше площади. При этом, по словам А.Лаевской, компания будет
предоставлять банковскую гарантию, чтобы гарантировать выполнение обязательств
перед жителями. Сначала застройщик будет заключать предварительные договора, позже –
основные (мерные). "У нас есть рядом собственный участок, свободный от сооружений, на
котором мы планируем построить первые дома "комфорт-класса" площадью 90 тыс. кв. м, с
подземными паркингами и стилобатной частью", - сказала А.Лаевская, добавив, что при
условии снесения домов компания сможет достроить еще около 30-35 тыс. м² жилья. В
первом доме компания запроектирует квартиры с планировками, которые отсутствуют в
других ЖК застройщика, чтобы обеспечить отселение части жителей с небольшими
квартирами. "К сожалению, у нас не всегда есть формат квартир, который мы должны
предоставить жителям этих домов. К примеру, у нас нет квартир формата "смарт", но мы
готовы перепроектировать вторую секцию первого дома для того, чтобы удовлетворить
потребности всех жильцов", - сказал Р.Лешенко. Компания получила разрешения на
проведение подготовительных работ и находится в процессе получения разрешений на
строительство. Процесс расселения жителей, за исключением владельцев неформатных
квартир, у которых нет средств на осуществление доплаты за дополнительные метры,
компания "Интергал-Буд" начнет уже вскоре и завершит максимум за четыре месяца,
сообщил Р.Лешенко. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Иностранные инвесторы заинтересовались масштабным
киевским проектом Lipki Island – девелопер

МЭРТ зарегистрировал индустриальный
парк "Подольск" в Одесской обл.
28.03.2019

Проект ревитализации промышленной территории Рыбальского
полуострова, который девелоперская компания City One Development (Киев)
в марте представила от Украины и Киева на международной выставке
MIPIM в Каннах (Франция), вызвал высокую заинтересованность
международных инвесторов.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в City One Development, выступающей
партнером группы "ТАС" в проекте Lipki Island, компания представила на крупнейшей
выставке недвижимости собственное видение создания современного городского
пространства. Стоимость инвестиций в проект оцениваются в $600 млн. "Lipki Island –
пример ультрасовременной трансформации городского индустриального пространства в
многофункциональной комплекс. Он был признан на MIPIM лучшим инвестиционным мегапроектом в Европе по версии издания Europaproperty. Положительные отзывы и обратная
связь от международных экспертов рынка дали нам уверенность, что мы на правильном
пути, наш проект - в духе мировых трендов и разработан по человекоцентричной модели.
Предполагается, что общий срок реализации проекта составит около 10 лет", - рассказала
менеджер по корпоративным коммуникациям City One Development Галина Мартыненко.
По ее словам, проект вызвал интерес иностранных инвесторов в коммерческую
недвижимость. "В контексте комплексного развития территории инвесторам интереснее
заходить в такие проекты, например, в коммерческую часть, с точки зрения потенциала и
понятной концепции всей территории", - отметила онa. По мнению управляющего
директора Cushman&Wakefield в Украине Ника Коттона, на рынке офисной недвижимости
Киева сформировался структурный дефицит и отложенный спрос арендаторов на
качественные помещения. При этом в проекте Lipki Island предусмотрен поэтапный
девелопмент офисного комплекса класса "А" арендной площадью порядка 50 тыс. кв. м в
части участка, приближенной к историческому Подолу и планируемой станции метро.
"Уникальными преимуществами Lipki Island являются наличие выхода к реке Днепр по
периметру проекта и центральное расположение в структуре Киева, что привлекательно
как для будущих жильцов района и офисных арендаторов, так и клиентов
инфраструктурных объектов. Уже сегодня мы ведем общение с потенциальными
арендаторами и инвесторами в объекте и видим их интерес", - отметил Н.Коттон. Кроме
того, в проекте предусмотрено создание торгового центра микрорайонного формата и
коммерческих площадей на первых этажах жилых домов. "Большинство застройщиков
жилья уделяют мало внимания концепции коммерческих помещений и проектируют ее по
остаточному принципу. В данном проекте концепции коммерческих помещений в составе
жилых домов уделено достаточное внимание. ТЦ микрорайонного формата также будет
востребован, так как текущий тренд в Киеве - открытие и девелопмент микрорайонных
ТРЦ", - рассказал директор по развитию бизнеса компании UTG Сергей Заика. Как
рассказала Г.Мартыненко, проект будет развиваться поэтапно, наращивая инфраструктуру
на самом начальном этапе строительства каждой очереди проекта. "В рамках проекта будет
формироваться новая набережная линия, которая станет еще одним центром притяжения
и отдыха для киевлян с ультрасовременной мариной и публичными пространствами для
отдыха и спорта. Основной фокус в проектном решении – на зеленые зоны, которые займут
более 50% всей территории, а также энергоэффективные решения – коммерческие здания
проекта предполагают сертификацию по стандартам "зеленого" строительства LEED или
BREEAM", - объяснила Г.Мартыненко. ...
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КОМЕРЦІЙНА


ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ.

СМИ: В Одесской обл. появится индустриальный
парк «Ивановский агротехнопарк»?
05.03.2019

Красносельский сельский совет заплатит 186 тысяч гривен немецко –
украинскому предприятию «БИТ», за разработку концепции индустриального
парка «Ивановский агротехнопарк».
Предприятие «БИТ» зарегистрировано в Киеве на улице Леси Украинки и имеет
КВЭДы (вид экономической деятельности) от выращивание зерновых культур, до
производства и продажи электроэнергии. Также любопытно, что потому же адресу в Киеве
зарегистрировано ТОВ «БИТ –Красносельская СЭС» и ТОВ «БИТ –Красносельская ТЭС»,
директором которых также числится, руководитель предприятия «БИТ» Игорь Трушенко.
Читать полностью >>>
По материалам kominternovo.com
На Волині впродовж наступних 5-8 років планують створення
індустріального парку «Ковель»
14.03.2019

На землях Люблинецької територіальної громади впродовж
наступних 5-8 років очікують 3500 робочих місць та понад 600 мільйонів
євро інвестицій від створення індустріального парку «Ковель».
Таким планом поділився голова обласної державної адміністрації Олександр
Савченко під час Ради регіонального розвитку у Ковелі. За його словами в індустріальному
парку створять митно-логістичний термінал, де поєднають вузьку європейську та широку
українську залізничні колії. Разом із тим, працюватимуть над будівництвом сучасних
транспортних коридорів із Чорного моря до Балтики та з Європи через Одесу до країн Азії,
котрі дозволятимуть безперешкодно постачати на українські та європейські ринки товари
як із нашої держави, так і країн Євразійського регіону. Очільник регіону зауважив, що
ідейний натхненник створення індустріального парку «Ковель» – голова Комітету
закордонних справ Європейского парламенту Ельмар Брок, котрий є не лише другом
Президента України Петра Порошенка, але й справжнім патріотом нашої держави. Окрім
того, Олександр Савченко розповів про інші плани, над реалізацією котрих працює
керівництво області. Зокрема, проведення ремонту доріг, будівництво нових шкіл та
медичних закладів. Ще одна амбітна мета – перетворити занедбане містечко Олику разом із
усім відомим замком у справжній культурно-історичний центр. Щодо малого
прикордонного руху, то нині спільно з польською стороною працюють над відкриттям
нового транспортного напрямку з Ковеля до польського міста Грубешiв (2,4 км від
українсько-польського кордону). Задля цього здійснять електрифікацію 81 км ділянки
Ковель – Ізов – держкордон. Слід зауважити, що польська сторона вже висловила
готовність взяти участь у реалізації цього проекту в 2020 pоці. На переконання голови
облдержадміністрації, наразі основне завдання для області – розвиток об’єктів
інвестиційної та інфраструктурної сфери, що забезпечить створення нових робочих місць,
зростання добробуту громадян та гідні доходи області.
Читати повністю >>>
За матеріалами voladm.gov.ua
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МЭРТ 22 марта включило в Реестр индустриальных (промышленных)
парков индустриальный парк "Подольск" (Подольск Одесской обл.)
площадью 31,07, инициатором создания которого стал Подольский горсовет.
Заявленный срок функционирования парка – 30 лет. На его территории, по
предварительным расчетам, может быть создано до 1 тыс. новых рабочих мест.
Функциональное назначение ИП учитывает промышленный профиль города, доступную
сырьевую базу и предусматривает размещение производств с обустройством инженернотранспортной инфраструктуры таких отраслей как перерабатывающая промышленность
(первичная и вторичная переработка сельхозсырья, производство пищевых продуктов и
т.д.) и логистика (создание транспортно-логистического центра с возможным открытием
таможенно-лицензионного склада). Согласно сообщению, Подольский горсовет заключил
меморандумы с тремя потенциальными участниками индустриального парка: ООО
"Пасавтотранссервис" (пассажирские перевозки), фермерское хозяйство "Агропромсад"
(выращивание ягод, орехов, фруктов) и ООО "Простир-Агробуд" (строительство дорог и
автострад). По информации МЭРТ, на сегодня в Реестр индустриальных парков уже
включено 39 парков (в 2018 г. - 9, в 2017 - 13). В 16 индустриальных парках выбраны
управляющие компании, в пяти - вовлечены участники. В Украине также функционируют
восемь индустриальных парков, из которых пять были созданы до принятия закона "Об
индустриальных парках". Как сообщалось, в октябре 2016 г. Верховная Рада приняла за
основу законопроект о налоговых льготах для индустриальных парков, в частности, о
нулевом налоге на прибыль в первые пять лет, об отмене импортной пошлины и
пятилетней рассрочке импортного налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно
данным на сайте парламента, в середине июля 2018 года этот документ был подготовлен
ко второму чтению, однако на голосование еще не выносился.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua


ОФІСНА. ТОРГОВА. ВИСТАВКОВА.

Виставковий центр КиївЕкспоПлаза: ставка
на економічне зростання
18.03.2019

Діловий світ був здивований, якщо не сказати шокований, раптовим
переміщенням виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» за місто. Про це
повідомляє служба новин видання biz.nv.ua
«Ми 16 років успішно вели бізнес на традиційному майданчику «КиївЕкспоПлази» на
Нивках, але зростання міста, кількості мешканців та машин, нове житлове будівництво
поступово наблизили цей район до транспортного колапсу. Нікуди не годиться, якщо до
виставкового центру треба стояти у заторах, а потім неможливо припаркуватися. Разом з
тим, ще з 2008 року нас надихало бачення великого виставкового центру міжнародного
класу, а це неможливо реалізувати в межах міста з його високою вартістю землі та
постійними логістичними проблемами. Вихід на новий майданчик за місто планувався ще в
докризові часи. Коли треба інвестувати у розвиток? Зрозуміло, що на початку періоду
зростання, а не на його піку. Ми віримо в зростання української економіки - а це означає, що
не треба гаяти час. Ми зробили свою ставку - і перші результати свідчать, що це був вірний
вибір. Винесення виставкового центру за межі міста - звичайна практика у світовому
виставковому бізнесі. Які переваги? По-перше, необмежений простір для розвитку, і не
лише для нових павільйонів, а й для паркувальних майданчиків (у місті з цим завжди
складно). По-друге, відсутність логістичних проблем: мешканці передмість зранку їдуть до
міста, а учасники та відвідувачі виставок прямують по вільній дорозі їм назустріч, а ввечері
навпаки (переважна більшість відвідувачів - професіонали, що їдуть на виставку на цілий
день працювати). По-третє, приміське розташування дає унікальне поєднання закритих та
відкритих виставкових експозицій, у тому числі можливість демонстрації роботи важкої
техніки, тест-драйви тощо. Великий простір, вільні дороги та нові можливості
експонування - три основні переваги нової локації», - йдеться в повідомленні. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Під Києвом розпочато будівництво торгововиставкового центру площею 105 га
19.03.2019

Київська компанія Коен Груп, пов'язана з холдингом NY Koen Group
(Дубай) бізнесмена Наума Коена, почала будівництво торгово-виставкового
комплексу NY Trade Center Kiev.
Площа ТВЦ - 105 га з оптовим ринком, концертним залом і готелями, розташованого
в 13 км від Києва по автодорозі М- 05 Київ-Одеса.ТВЦ включає оптовий ринок на 10 тис.
залів, виставковий комплекс з готелями і ресторанами і концертний зал на 7 тис. місць.
Проект також включає парковку на 10 тис. машиномісць. Повідомляється, що проект
створить до 50 тис. робочих місць. Будівництво оптового ринку торгово-виставкового
комплексу планують завершити через два роки, концертного залу - в 2023 році. Сума
інвестицій в проект становить $500 млн. Наум Коен є засновником NY Koen Group, яка
об'єднує компанії в 11 країнах за напрямками: реклама і маркетинг, ювелірний бізнес,
прокат вертольотів, будівництво, девелопмент, безпека, а також благодійний фонд.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua


СКЛАДСЬКА

Ринок складської нерухомості 2018/19: нульова вакантність,
зростання ставок, формат in city
22.03.2019

Яка ситуація склалася на ринку складської нерухомості в 2018 році,
що варто очікувати в 2019-му році, які тренди будуть характерні для ринку
і чи зміниться ситуація з дефіцитом площ.
Пасивний 2018. Минулий, 2018 рік відмітився пасивністю девелоперів, стабільним
поглинанням вільних метрів в уже відкритих логістичних комплексах і рекордно низькою
вакантністю, пише Commercial Property. Загальнорічна пропозиція в околицях Києва в 2018
році склала приблизно 28 200 кв. м (сукупний обсяг ринку складської і логістичної
нерухомості київського регіону – 1,87 млн кв. м). Як наслідок, в кінці року вакантність
досягла рекордно низького за останні п’ять років показника – менше 3%, в той час як
орендні ставки продовжували підвищуватися. Попит на покупку якісних об’єктів складської
нерухомості в Києві і передмісті залишався досить високим. Основні угоди ініціювала
компанія Dragon Capital: покупка логістичних комплексів Омега І і Омега ІІ, а також
холодильних складів UKR DC і Арктика. За оцінками групи Zammler, інвесткомпанії Dragon
Capital зараз належить 40-50% складів класу А в київському регіоні. “Зростання попиту на
складські приміщення, обумовлене зростанням підприємств онлайн- і традиційної
роздрібної торгівлі, робить цей сегмент комерційної нерухомості привабливим для
інвестицій. Після придбання Арктики складські площі складають 48% нашого портфеля
комерційної нерухомості”, – відзначають в Dragon Capital. Орендні ставки на найкращі
складські приміщення росли протягом 2018 року і в грудні вийшли в діапазон $3,65/м2/місяць (без урахування ПДВ, експлуатаційних і комунальних платежів) – свідчать дані
в Cushman&Wakefield в Україні. Для порівняння – в кінці 2017 року вартість оренди таких
площ варіювалася від $ 2,8/м2/місяць до $ 4,2/м2/ місяць.

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

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

Експерти розповіли Property Times про те, чого чекати в 2019 році: Ірина
Трунова, керівник департаменту оцінки і консалтингу компанії NAI Ukraine: Потреба в
невеликих складах в межах міста з боку e-commerce виросте в зв’язку з боротьбою за
швидку доставку. Міські склади завжди користувалися попитом, при цьому має значення
конкретна локація для певного орендаря. Наприклад, продуктовим компаніям вигідно мати
склади, розташовані на околиці, щоб було зручно розвозити продукцію. Онлайн-рітейлери
більше цікавляться складами всередині міста: для таких гравців велику роль грає
швидкість реагування і скорочення часу доставки. На 2019-20 роки заплановано введення в
експлуатацію ряду проектів загальною площею близько 190 000 кв. м. Однак, навіть за
умови введення цієї нової пропозиції, цього недостатньо щоб заповнити повною мірою
дефіцит. Україна – величезна країна з великим потенціалом розвитку складської
нерухомості і з невеликим обсягом цього ринку. В цілому по країні представлено близько 3
млн кв. м складської нерухомості, тоді як в Польщі – 13,3 млн кв. м, а в Німеччині – 19 млн
кв. м. У зв’язку з фактичною відсутністю якісної пропозиції в нашій країні, вакантність
досягла рекордного мінімуму – 2,8%. У 2019 вона може знизитися, і досягти номінального
нуля. Інвестори вважають за краще вкладатися в логістичну нерухомість, тому що в
українських реаліях – це вигідна інвестиція з мінімальними ризиками. Кількість подібних
угод не буде великию лише тому, що в Україні не так багато привабливих пропозицій.
Проте, всі об’єкти, які викликають інтерес, швидше за все будуть придбані інвесторами. Це
буде залежати від політичної та економічної ситуації. Великі ритейлери будуватимуть або
адаптувати склади «під себе». Цей тренд закріпився ще кілька років тому: коли ризики
відкриття логістичних комплексів збільшувалися в зв’язку з низьким попитом. Більш
розумним було будувати вже під певного орендаря – відома у всьому світі схема Built-toSuite. Таке рішення – оптимальне в Україні. Таким чином інвестори мінімізують всі ризики,
пов’язані з пошуком потенційного орендаря і можливістю виникнення вакантного періоду.
Крім цього, такий формат цікавий і кінцевому користувачу – орендарю, який отримує
необхідний йому формат. Наталя Сокирко, керівник відділу промислової та
логістичної нерухомості CBRE Ukraine: Омніканальность продовжить фігурувати як
тренд: онлайн-рітейлери відкривають фізичні магазини і шоу-руми, тоді як офлайнрітейлери розвивають свою присутність в інтернеті. Зростання онлайн-продажів в Україні
на 33% в 2018 році – позитивний індикатор потенційного масштабування складських і
логістичних послуг. У 2019 ми продовжимо спостерігати все більш активний вплив сектора
e-commerce на ринок складської нерухомості, оскільки обробка товару, замовленого
онлайн, вимагає в три рази більше місця, ніж традиційна офлайн-продажа. Варто
зауважити, що низький рівень вакантності і відсутність масштабних проектів на
спекулятивному ринку складської нерухомості будуть поступово впливати на підвищення
орендних ставок, а також на появу built-to-suit проектів. Дмитро Пасенко, керівник
департаменту агентських і консультаційних послуг у сфері промислової та
логістичної нерухомості, Cushman&Wakefield в Україні: Урбанізація, яка сконцентрувала
торгівлю в містах, і доставка «останньої милі» породжують попит на складські приміщення
всередині міської межі і на приміських територіях. Сектор “in city-логістики” в Україні ще
тільки формується, але в Європі трансформація моделі покупок вже активізує перехід від
торгових до складських площ, а межа, яка розділяє сектори складської і торгової
нерухомості, стає більш розмитою. Більш того, наші західні колеги вважають, що в
недалекому майбутньому традиційні склади будуть розвиватися в напрямку «гібридних
об’єктів», що включають в себе офіси для співробітників, центри обробки даних, незалежні
джерела енергії і навіть центри обслуговування клієнтів. У 2019 рік ринок складської
нерухомості увійшов з гранично низьким рівнем вакантності (2,4% на кінець IV кварталу) і
зростаючими орендними ставками (до $ 5 за м² на місяць в кращих об’єктах) і підвищенням
попиту з боку як українських, так і зарубіжних компаній. Стримуючими факторами для
нової пропозиції залишаються висока вартість будівництва і тривалий термін повернення
інвестицій. В результаті багато компаній активно розглядають проекти built to suit і готові
підписувати попередні договори оренди на об’єкти, які знаходяться на етапі проектування
або будівництва. Ще одне прийнятне рішення в умовах гострого дефіциту якісних
приміщень – редевелопмент. Інвестори адаптують старі виробничо-складські приміщення,
під потреби орендарів, перебудовують їх, проводять необхідні комунікації. Як правило, це
неліквідні промислові зони в містах, які неможливо використовувати під житлову забудову.
На даний момент в розробці знаходиться декілька проектів з адаптації колишніх
промислових зон у великих обласних центрах в рамках розвитку міських індустріальних
бізнес-парків. Такі парки створять можливість для подальшого інтегрованого розвитку і
використання високотехнологічного виробництва, in city логістики, розробки R&D
напрямки, офісного, а також житлового сегментів в структурі даних проектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua



ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Оточення Продивуса отримає ще 161 мільйон на
реконструкцію «Володимирської гірки»
19.03.2019

КП «Спецжитлофонд» Київської міськради за результатами тендеру
замовило ТОВ «Спецавто-Буд» завершення реконструкції та благоустрою
парку «Володимирська гірка» за 160,65 млн грн.
У червні 2017 р. ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» виграло підряд «Спецжитлофонду» на
реконструкцію та благоустрій парку «Володимирська гірка» за 68,10 млн грн. Роботи мали
завершити до червня 2018 р. За даними «Є-Дата», фірмі виплатили 68,00 млн грн. За
нинішньою угодою, «Спецавто-Буд» має завершити роботи до листопада 2019 р. За
підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ, найбільша сума у 6,34 млн грн. піде на
поліамідний структурний мат Enkamat із невідомими характеристиками по 90 грн./м. У
відкритих джерелах ціни його різновидів починаються від 94 грн./кв. м. Клінкерна бруківка
MUHR PK 06 Hellbraun-bunt 200х100х52 мм на 3,92 млн грн. купили по 26,84 грн./шт.
Ринкові ціни на рівні: вид Muhr Klinker 06 Hellbraun-bunt продають по 25,10 грн./шт., а вид
Muhr Klinker 06 Hellbraun-bunt spezial – по 26,79 грн./шт. Фонтанна конструкція типу
Fontaine Ring Dy 7000 Ду 80 обійдеться у 227 тис грн., а набір гранітних елементів для
оздоблення фонтану – в 1,59 млн грн. Декоративні одноріжкові ліхтарі з художнім литвом
коштують по 36 тис грн./шт., а п’ятиріжкові – по 70 тис грн. Крім того, ціни бетонів, піску,
цегли і опалубки відповідають ринку та іншим тендерам. Ціна угоди на 0,3% нижча від
очікуваної вартості закупівлі у 161,16 млн грн. Єдиним конкурентом було столичне ТОВ
«Авеню-Буд» херсонця Владислава М’ячикова зі статутним капіталом 10 тис грн., створене
в 2017 році. За даними системи «YouControl», раніше засновниками були кияни Олена Козак
та Артем Молчанов. «Авеню-Буд» орендує техніку в київського ТОВ «Ромстрой МЧС»
Катерини Кузьми, яким керує Роман Кузьма. У 2018 році суперник отримав єдиний підряд
щодо капітального ремонту будівель Медичного реабілітаційного центру «Пуща – Водиця»
МВС України за 61,97 млн грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Укравтодор розпочав роботу по створенню
траси в об’їзд Борисполя
21.03.2019

Укравтодор підписав контракт з консалтинговою компанією на
підготовку техніко-економічного обґрунтування та вибору оптимального
варіанту прокладання об’їзної дороги міста Бориспіль.
Консультантом визначено Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH
and Integrated Construction Institute LLC. У межах контракту передбачається вибір найбільш
оптимального варіанту проекту дороги з огляду на економічні, соціальні, екологічні
фактори. Нова дорога буде мати 1б категорію з чотирма смугами руху і максимальною
дозволеною швидкістю руху 110 км/год. Об'їзна дорога Борисполя забезпечить проїзд
автомобілів без в'їзду в місто по трасі М-03, а також проїзд автомобілів з боку Києва в
напрямку траси Н-08 Бориспіль - Запоріжжя - Маріуполь і траси Т-10-18. Очікується, що
нова об'їзна дорога не тільки звільнить місто від транзиту, який зараз становить близько
30 тис. авто на добу, але і дозволить істотно поліпшити екологічну ситуацію, зменшить
кількість аварій. Підготовка ТЕО фінансується за кошти позики Світового банку. Відповідно
до умов Контракту, ТЕО може бути готове до грудня 2019 року. Раніше повідомлялося, що
Укравтодор планує розширити дорогу Львів-Рівне до чотирьох смуг.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Суд зняв арешт з коштів "Альткома", який був накладений
на вимогу Промінвестбанку
21.03.2019

Госпсуд Донецької області частково задовольнив скаргу ТОВ
«Шляхове будівництво «Альтком» в справі №905/2357/15 та визнав
недійсними
постанови
приватного
виконавця
по
виконавчому
провадженню №58191100.
Мова йде про постанови прийняті в січні й лютому 2019 року, в частині арешту
коштів компанії в розмірі 267,3 млн грн на банківських рахунках, звернення стягнення на
майно в розмірі 267,1 млн грн, стягнення виконавчого збору/основної винагороди в розмірі
24,3 млн грн. Як писав Finbalance, 26.10.2016 Донецький апеляційний госпсуд лишив без
змін рішення Госпсуду Донецької області від 17.05.2016 в справі №905/2357/15, яким було
частково задоволено позов Промінвестбанку до ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" та
вирішено стягнути з відповідача 466 млн грн (банк хотів 909,6 млн грн). При цьому ТОВ
"Шляхове будівництво "Альтком" було відмовлено в задоволенні зустрічного позову про
визнання кредитного договору №15-93/02-3/09 від 27.01.2009 недійсним. 28.03.2017
Вищий госпсуд залишив без змін постанову Донецького апеляційного госпсуду від
06.02.2017, якою за клопотанням ТОВ «Шляхове будівництво Альтком» було розстрочено
виконання судового рішення від 17.05.2016 на 48 місяців зі сплатою щомісячно 9,72 млн
грн, починаючи з лютого 2017 року. У держреєстрі кінцевими бенефіціарами ТОВ "Шляхове
будівництво "Альтком" вказані Олександр Тісленко та компанія Altcom Global N.V. Як писав
Finbalance, 22.12.2018 Госпсуд Донецької області видав наказ про примусове виконання
рішення в справі №905/2368/15 про стягнення 64,3 млн дол з "Снабтрейдкомпані" на
користь Промінвестбанку. Перед цим - 29.11.2018 - Східний апеляційний госпсуд
відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Снабтрейдкомпані" та залишив без змін
рішення Госпсуду Донецької області від 12.09.2018, яким частково було задоволено позов
Промінвестбанку та вирішено стягнути з ТОВ "Снабтрейдкомпані" (позичальник)
заборгованість в розмірі 64,3 млн дол за договором про відкриття кредитної лінії №1593/19-21/13 від 29.11.2013. У рамках цього спору ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком"
подавало зустрічний позов до Промінвестбанку і ТОВ "Снабтрейдкомпані" (про визнання
недійсним кредитного договору), який був повернутий судами без розгляду. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Відтепер кожен зможе відслідкувати витрати
на ремонт доріг онлайн
26.03.2019

В 2018 році на українські дороги було витрачено більше 35 млрд грн.
Проте переважна більшість автошляхів – близько 95% – залишається у
незадовільному стані, а 40% з них потребують повного відновлення.
Серед основних причин такої ситуації – хронічне недофінансування дорожньої
галузі, недієвість контролю за використанням коштів та корупція. При цьому кожен
автомобіліст з кожного літра придбаного палива сплачує 0,21 євро акцизного збору. 0,16
євро з них спрямовуються до Дорожнього фонду*. Далі кошти розподіляються наступним
чином: 35% йдуть на місцеві дороги, 60% — на траси державного і міжнародного значення,
а ще 5% — на фінансування заходів з безпеки дорожнього руху. «Дорожній фонд є
однозначним позитивом як цільове джерело фінансування дорожньої сфери. Та по факту,
безплатні дороги в Україні – це міф, всі наші дороги є платними. Наприклад, проїхавши з
Києва до Одеси, ви сплачуєте біля 200 грн до Дорожнього фонду, спрямовуючи кошти на
належну якість доріг. Але вона такою не є» – наголошує Голова BRDO Олексій Гончарук.
Фінансування галузі поступово збільшується: на 2019 рік заплановано в 1,5 рази більше
порівняно з минулим роком – рекордні 56 млрд грн. Проте критично важливим для
позитивних змін зі станом доріг є повноцінний контроль за використанням цих коштів та
прозорість процесу. З цією метою BRDO розробив Портал моніторингу фінансування
будівництва та ремонту доріг, що був презентований 26 березня під прес-конференції «Від
заправки до ями на дорозі. Хто відповідальний?». Портал дозволить ефективно
контролювати використання коштів на ремонт доріг, тендерну документацію та гроші,
виділені на безпеку руху. Тобто, відкриє інформацію щодо обсягу та фактичних позицій
освоєння грошей, які щодня сплачує кожен автомобіліст. «Дорожній фонд вирішує питання
незалежності фінансування будівництва і дає підрядникам впевненість в оплаті їхніх робіт.
Але для створення ефективного ринку необхідно мати інструменти для довготермінового
планування замість сезонного латання ям, а також забезпечити рівні конкурентні умови
для учасників тендерів в регіонах», – відзначив керівник сектору «Транспорт та
інфраструктура» BRDO Владислав Притоманов. З необхідністю дієвого інструменту для
контролю використання коштів погоджується Директор Департаменту стратегічного
розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктор Сасін.
Адже цінність ресурсу для суспільства полягає не лише у відкритті величезного масиву
даних по тендерах у розрізі областей, але й у можливості відслідковування поточного стану
та етапів робіт за схемою: фактичний стан дороги/яма – ідентифікація дороги – сфера
управління нею/відповідальний – відповідний тендер – переможець – задекларований стан
дороги. Інструмент «Калькулятор» також дозволяє порахувати суму коштів, сплачену вами
на ремонт доріг протягом року, відповідно до обсягу придбаного палива. ...
Читати повністю >>>

Портал моніторингу фінансування будівництва
та ремонту доріг >>>

За матеріалами BRDO

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

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




КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ВОДОПОСТАЧАННЯ

ICU Пасенюка планирует запустить в Житомире
завод по переработке мусора
25.03.2019

ПрАТ "Київводоканал" оголосив міжнародний тендер на реконструкцію
Бортницької станції аерації на $1 млрд
15.03.2019

ПрАТ "АК "Київводоканал" як замовник реалізації проекту оголосив
міжнародний тендер із вибору генеральної підрядної організації для
виконання будівельних робіт із реконструкції Бортницької станції аерації
(БСА), що фінансується за рахунок кредиту Японії на 108,193 млрд
японських єн (близько $970 млн).
"Київ розпочинає реалізацію одного з наймасштабніших інфраструктурних проектів
в Україні – реконструкцію Бортницької станції аерації", - цитує прес-служба Київської
міськдержадміністрація мера столиці Віталія Кличка. Бортницька станція аерації є одним із
найбільших комплексів очисних споруд у Східній Європі та єдиною станцією очищення
стічних вод у Києві. Як уточнив "Київводоканал" на своєму сайті, наприкінці лютого цього
року Японське агентство міжнародного співробітництва JICA, що є кредитором від уряду
Японії, офіційно погодило всю тендерну документацію. Кредит надається на 40 років під
0,1% річних із пільговим періодом 10 років. За умовами кредиту 30% від загальної вартості
будівництва має бути спрямовано на товари та послуги, що постачаються з Японії. Згідно з
матеріалами "Київводоканалу", договірні процедури та підписання контракту з
генпідрядником заплановано на грудень 2019 року, а реалізація безпосередньо будівельних
робіт - з лютого 2020 року по серпень 2025 р. За підсумками модернізації рівень сірководню
на межі санітарно-захисної зони має знизитися з 2,2-6,01 до 0,07-0,19 мг/куб. м, метану - з
0,3-1 до 0,01 мг/куб. м, метилмеркаптану - з 1,9-5 до 0,09-0,2 і етилмеркаптану - з 3-8,51 до
0,15-0,38 мг/куб. м. БСА - єдина станція очистки стічних вод у Києві, що очищає всі стічні
води столиці та прилеглих населених пунктів Київської області, зокрема Вишгорода,
Ірпеня, Вишневого, Гнідина, Щасливого, Чабанів, Коцюбинського, Погребів, Новосілок,
Софіївської та Петропавлівської Борщагівки, Гатного, в яких проживають 5 млн жителів.
БСА займає територію 151 га в Дарницькому районі столиці та складається з трьох блоків
очистки стічних вод. Станція будувалася поетапно в мірі зростання і будівництва Києва.
Перший блок (всі по 600 тис. куб. м на добу) було введено в 1965 році, другий - у 1976 році,
третій - у 1987 році. На сьогодні фактичний обсяг стічних вод, що надходять на очистку,
становить від 700 тис. до 1 млн куб. м на добу. Наявні мулові поля займають загальну
площу понад 272 га. При проектуванні БСА обсяг осаду на мулових полях прогнозувався на
рівні 3,5 млн куб. м, але фактично вони переповнені втричі, зазначає "Київводоканал". На
трьох мулових полях накопичилося понад 10 млн м³ осаду, і щодня його кількість зростає,
що створює постійну загрозу витоку, затоплення прилеглих територій і забруднення
водних ресурсів. У рамках підготовки до реалізації проекту українська сторона оснастила
будівельний майданчик площею 35 га, виконавши роботи з вивезення мулу з території
"піонерних" мулових полів обсягом 125 тис. куб. м і демонтувавши конструкції таких полів
загальним обсягом 35 тис. м³. Кредитну угоду між JICA та урядом України було підписано 15
червня 2015 р. З грудня 2018 року "Київводоканал" працює з консорціумом японських
компаній Nippon Koei Co., TEC International Co. і Nihon Suiko Sekkei Co. як консультантом і
проектувальником робочої документації. Підписана з цим консорціумом у березні 2018
року угода про спільну діяльність розрахована на термін 88 місяців. Генеральний
проектувальник проекту - ДП "Інститут "Київінжпроект" ТОВ "Проектний комплекс".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ

У Києві продовжують оновлювати
зовнішнє освітлення.
26.03.2019

Цього року з бюджету столиці на встановлення LED-освітлення
виділять 700 млн гривень. За ці гроші планують оновити освітлення на 150ти об’єктах міста. Про це повідомляєКМДА.
«Цього року заплановано виконати капремонт зовнішнього освітлення на 150-ти
об’єктах. Місто виділило на ці роботи майже 700 млн грн. Зокрема, йдеться про оновлення
освітлення на проспектах Перемоги, Лобановського, Відрадному, на Дніпровській
набережній, Харківському та Столичному шосе. А також – у Маріїнському парку, Міському
саду та в Пущі-Водиці», – сказав мер Києва Віталій Кличко на бульварі Верховної ради, де
оглянув нове сучасне освітлення. Загалом цього року планують замінити на LED понад 20
000 тис. старих світильників. «Нагадаю, минулого року ми спрямували 300 млн грн на
встановлення LED-освітлення на об’єктах столиці. На вулицях і проспектах, у парках і зонах
відпочинку, на мостах», – додав мер Києва. На сьогодні LED-освітлення встановлене
зокрема на вулицях: Борщагівській, Ревуцького, Олени Теліги, Петра Сагайдачного,
Генерала Алмазова, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби народів, бульварі Вацлава
Гавела, Набережному шосе, Жилянській, Саксаганського, Московській, Полковника
Затєвахіна, Коноплянській, проспекті Павла Тичини, проспекті Романа Шухевича, ПарковоСирецькій, Озерній, Татарській, Чистяківській, Дружківській, Електротехнічній, бульварі
Академіка Вернадського, вулиці Виборзькій, вулиці Паторжинського, вулиці Дорогожицькій
тощо. Також оновили освітлення в Солом’янському та Печерському ландшафтних парках, у
Наводницькому та Куренівському парках, на деяких мостах столиці. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
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Найбільший сміттєвий полігон України
почали засипати ґрунтом
19.03.2019

Дві третини першої черги найбільшого сміттєзвалища Києва та
України – полігону №5 у Підгірцях – наразі вкрито нетоксичним суглинком,
повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
«Ще кілька років тому токсичний фільтрат на полігоні не перероблявся. Зараз,
завдяки німецькому обладнанню Rochem, щодоби буде перероблятись 550 кубометрів», –
пише він. У КМДА планують провести рекультивацію полігону в Підгірцях і в результаті
перетворити його на безпечну територію, вкриту газоном. У вересні 2018 року було
розпочато реконструкцію сміттєзвалища, яка передує процесу рекультивації. План
передбачає укріплення дамб, укриття інертним ґрунтом першої карти полігону (загалом їх
дві) та поетапне припинення складування на ній сміття. Тендер на реконструкцію полігону
виграла будівельна компанія «Адамант». Загальна вартість робіт становитиме понад 326
мільйонів гривень. В разі закриття першої карти полігону, відходи або складатимуться на
другій карті, або перероблятимуться на нових сміттепереробних заводах, якщо такі
побудують. Жителі найближчих до полігону сіл, Підгірці і Креничі, вимагають закриття
звалища через сморід і отруйні стоки. Полігон у Підгірцях адекватно виконував свої функції
за радянських часів, коли майже 90% сміття складали органічні відходи, а пластикові
упаковки не використовували. Звалище являло собою велику компостну яму. Наразі
щонайменше половина сміття – пластикові упаковки. Нагадаємо, місяць тому Кабінет
міністрів затвердив Національний план управління відходами до 2030 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами hmarochos.kiev.ua
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Группа ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире
крупнейший в Украине завод по переработке несортированных твердых
бытовых отходов (ТБО) по специальной МБО-Т технологи.
"Мы рассчитываем запустить завод до конца этого года. Делать какие-то выводы по
первым итогам работы, сможем, очевидно, только в конце 2020 года. Это весьма
динамичный бизнес, большое количество факторов влияет на его работу", - сказал
управляющий партнер ICU Макар Пасенюк. По его словам, по итогам тестирования этой
бизнес-модели группа сможет принять решение о предложении ее для потенциального
соинвестирования. Пасенюк отметил, что для Украины подобная МБО-Т технология
(механическая, биологическая и термическая обработка и переработка твердых
коммунальных отходов) – инновационная, опыта ее внедрения в стране еще нет. Как
сообщалось со ссылкой на пресс-службу ICU, ООО "МС Социальный проект" (Киев),
входящее в группу ICU, инвестирует в строительство в Украине завода по переработке
несортированных ТБО до EUR10 млн. После реализации этого проекта в Житомире группа
намерена рассмотреть возможность строительства таких заводов и в других городах
Украины. Подрядчиком по реализации проекта была избрана компания Тehnix (Хорватия),
производитель оборудования и разработчик МБО-Т технологии. Она построила и ввела в
эксплуатацию более 50 аналогичных заводов в странах Евросоюза, в странах, где ТБО, как и
в Украине, не сортируются у дома. Проектная мощность завода предполагает переработку
около 82 тыс. тонн ТБО в год. Глубина переработки по данной технологии будет достигать
85–95%, а ее результатом станет получение вторичного сырья, альтернативного RDFтоплива для цементных заводов и компоста из органической фракции ТБО, отмечается в
сообщении. ООО "МС Социальный Проект" принадлежит на 100% "ООО "КУА
"Инвестиционный капитал Украина" из группы ICU. Основанная в 2006 году специалистами
из ING группа ICU является одной из ведущих в стране по управлению активами: под ее
управлением находятся активы свыше $500 млн. Основными владельцами являются ее
управляющие партнеры Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Повноваження щодо поводження з побутовими відходами остаточно
закріплені за місцевим самоврядуванням
27.03.2019

Повноваження щодо поводження з побутовими відходами остаточно
закріплені за місцевим самоврядуванням. Про це повідомляє служба новин
он-лайн видання kreschatic.kiev.ua
Це стосується формування тарифів для населення на вивезення, переробку і
захоронення побутових відходів; розроблення схем санітарної очистки; відведення
земельних ділянок для будівництва заводів з переробки; рекультивації старих полігонів
тощо. Прозорий тариф має дорівнювати якості послуги. На цьому наголосив Віце-прем’єрміністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко,
коментуючи прийняття Урядом відповідної постанови. «Ми врегулювали механізм надання
населенню послуг з поводження з побутовими відходами відповідно до європейських
практик. Новий порядок передбачає обрання через конкурс виконавця послуг, а також
покладає відповідальність на органи місцевого самоврядування формувати прозорі тарифи
на всі види операцій у цій сфері. Такий підхід абсолютно відповідає реформі
децентралізації», – зазначив Геннадій Зубко. За його словами, такі нововведення
сформують конкурентний ринок у сфері поводження з побутовими відходами,
стимулюватимуть впровадження сучасних методів та технологій, що сприятиме також
поліпшенню екологічного стану довкілля. Крім того, Геннадій Зубко нагадав, що органи
місцевої влади мають якнайшвидше підготувати Регіональні плани управління відходами,
що передбачено Нацпланом управління відходами до 2030 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами kreschatic.kiev.ua




ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Інфраструктура України поступово модернізується
та інтегрується до ЄС
28.03.2019

В рамках візиту до Бухаресту Міністр інфраструктури В.Омелян
зустрівся із Генеральним Директором з питань мобільності та транспорту
Європейської Комісії і Віце-президентом Європейського інвестиційного банку.
На зустрічі з Директором з питань мобільності та транспорту Європейської Комісії
Хенріком Хололеєм детально обговорено питання двостороннього співробітництва у
транспортній галузі, модернізація інфраструктури України та запровадження європейських
стандартів. На початку зустрічі Міністр інфраструктури України Володимир Омелян
подякував ЄС за підтримку України у боротьбі з російською агресією і допомогу у
відновленні інфраструктури Азовського регіону. Міністр наголосив, що модернізація
інфраструктури Приазов’я є питанням нацбезпеки і Міністерство спільно з європейськими
партнерами опрацьовує проекти покращення автомобільного та залізничного сполучення з
Маріуполем і Бердянськом. «Попри російську агресію, інфраструктура України поступово
модернізується та інтегрується до ЄС. З включенням до Транс’європейської транспортної
мережі та Індикативного плану розбудови TEN-T, приєднанням до Європейського
механізму взаємодії Connecting Europe Facility Україна стала важливим учасником
загальноєвропейської транспортно-логістичної системи», − заявив Володимир Омелян.
Також сторони обговорили низку інших важливих питань двостороннього співробітництва,
у тому числі, план заходів на 2019−2021 роки з реалізації Національної транспортної
стратегії України на період до 2030 року «Drive Ukraine 2030», підписання Угоди про
спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, лібералізацію автоперевезень, зокрема,
спрощення процедур видачі дозволів ЄКМТ на міжнародні автомобільні перевезення. Під
час зустрічі з Віце-президентом Європейського інвестиційного банку Вазилем Гудаком
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян обговорив питання реалізації спільних
проектів з модернізації та підвищення безпеки мережі автомобільних доріг, електрифікації
залізниці, реконструкції аеропортової інфраструктури, залучення інвестиції у морську та
річкову галузь. Віце-президентом Європейського інвестиційного банку Вазиль Гудак
привітав приєднання України до Європейського механізму взаємодії і дав позитивну оцінку
інфраструктурним реформам в Україні.
Читайте також: Модернізація інфраструктури є
головною передумовою розвитку регіонів >>>
За матеріалами Мінінфраструктури України

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

Читати повністю >>>

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

НАБУ проводит обыски в Бердянском
морском порту

У міськраді Дніпра відмовили у побудові аеропорту в Дніпрі,
бо це не в їх компетенції
26.03.2019

Робоча група Дніпровської міської ради розглянула електронну
петицію, автори якої вимагали побудувати новий аеропорт у межах міста на
місці старого аеропорту "Дніпропетровськ".
Як йдеться в офіційній відповіді міськради, члени робочої групи рекомендували
відмовити у внесенні вищезазначеної петиції на розгляд сесії міської ради. У своїй відповіді
міська влада послалася на Положення про Державну авіаційну службу України, згідно з
якою мерія не має повноважень вирішувати розташування або розширення аеропорту такі рішення погоджує лише Державіаслужба. Зазначимо, менше двох тижнів тому у
Дніпровській міськраді відбулась робоча нарада, на якій запрошені експерти "критикували"
ідею побудувати аеропорт у Солоному. Економічно найбільш вигідним варіантом експерти
передбачено назвали перебудову чинного Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ», яку
наразі активно підтримують у мерії. Нагадаємо, що наразі аеропортом у Дніпрі за
погодженням з Ігорем Коломойським займається харківський бізнесмен, президент і
власник групи DCH Олександр Ярославський, який також був присутній на зустрічі.
Читати повністю >>>
За матеріалами dniprograd.org
З аеропорту Полтави вперше за 15 років вилетів літак –
Мінінфраструктури
27.03.2019

Аеропорт Полтави обслужив перший авіарейс за останні 15 років.
Чартерний рейс здійснила українська авіакомпанія, повідомляє служба
новин сайту hromadske.ua
«І з летовища Полтави вилетів перший міжнародний рейс нової української
авіакомпанії SkyUp Airlines. Аеропорт не працював більше 15 років. Зараз повноцінно
функціонує», - повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. З летовища
вилетів літак Boeing 737-700 до Шарм-еш-Шейху. «Поінформував, що на рейс було продано
100% квитків. Усі 149 посадочних місць заповнені. Наступний рейс у Шарм-еш-Шейх
відбудеться 2 квітня 2019 р.», - повідомив директор Полтавського аеропорту Володимир
Окара. Раніше повідомлялось, що в Україні відновив роботу аеропорт Ужгорода, який не
працював з 2016 року. Нагадаємо, що 17 грудня 2018 року аеропорт Ужгорода отримав
європейську сертифікацію та отримав право приймати літаки. Як повідомлялося, аеропорт
Миколаєва з 28 грудня почне здійснювати чартерні перевезення.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
МА "Бориспіль" зберіг місце у Топ-3
аеропортів Східної Європи
28.03.2019

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" зберіг третє місце в рейтингу
"Найкращі аеропорти у Східній Європі 2019" від британської
консалтингової компанії Skytrax. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На першому місці в рейтингу аеропорт "Будапешт", на другому - "Таллін". Четверте
місце зайняв аеропорт "Бухарест", п'яте - "Белград". У торішньому рейтингу "Найкращі
аеропорти в Східній Європі 2018" "Бориспіль" також посів третє місце. Skytrax —
британська приватна консалтингова компанія, що спеціалізується на вивченні якості
послуг, що надаються різними авіакомпаніями і аеропортами. Заснована в 1989 році.
Нагадаємо, у 2018 році пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20
мільйонів за рік. Зазначимо, німецька Deutsche Lufthansa AG обігнала Air France-KLM Group, і
вперше після злиття французького і голландського перевізників у 2004 році стала
найбільшою авіакомпанією Європи. Відзначимо, 31 березня аеропорт «Бориспіль» розпочне
експлуатацію терміналу F в тестовому режимі. Персонал аеропорту готується привітати
перших пасажирів терміналу та обслугувати його перші рейси після консервації. Деяким
перевізникам було комфортно перенести сюди з терміналу D всі рейси. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua, kbp.aero


ПЕРЕВІЗНИКИ

Компания «МАУ» увеличила
убыток в 9 раз
21.03.2019

Крупнейший авиаперевозчик Международные авиалинии Украины в
2018 году получила 2,7 млрд грн, что в 8,9 раза больше чем в предыдущем
году (304,51 млн грн). Об этом сообщают Українськi Новини.
Согласно повестки дня годового собрания акционеров, которое состоится 24 апреля,
предлагается утвердить убыток компании за 2018 год в сумме 2,696 млрд грн. Также
предлагается выплатить дивиденды по привилегированным акциям на 2,04 млрд грн. По
данным авиакомпании, в 2018 году она выполнила 61 500 рейсов, что на 9% больше чем в
2017-м. Перевезла компания свыше 8 млн пассажиров. Это на 15% больше по сравнению с
предыдущим годом. Авиапарк МАУ состоит из 42 самолетов различных модификаций.
Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Компанию прямо или опосредованно
контролирует кипрская Онтобет Промоушинз Лимитед. Бенефициар не разглашается. По
словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных
бенефициаров авиакомпании является бизнесмен Игорь Коломойский.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Авиакомпании SkyUp разрешили летать
в Париж и Ниццу
30.03.2019

Комиссия Госавиаслужбы на заседании 29 марта 2019 г. одобрила
заявку SkyUp на выполнение трех еженедельных рейсов Киев-Париж с 31
марта, пишет портал avianews.
Также комиссия разрешила авиакомпании открыть с 31 марта рейсы Харьков-Париж
с частотой три раза в неделю и рейсы Киев-Ницца с частотой два раза в неделю. На данный
момент в SkyUp отмечают, что пока рано говорить о конкретной дате запуска рейсов,
поскольку этому предшествует этап переговоров и согласования слотов. Отметим,
авиакомпания SkyUp до конца апреля получит три самолета Boeing. Об этом на прессконференции в пятницу, 29 марта заявил генеральный директор туроператора Join Up
Дмитрий Сероухов, сообщает Liga.net. По его словам, флот авиакомпании пополнится тремя
самолетами - одним Boeing 737-700 и двумя Boeing 737-800 NG. Кроме того, до конца 2019
года компания планирует расширить флот до 12 самолетов. Сейчас парк SkyUp состоит из
четырех Boeing 737-800 и одного Boeing 737-700. Авиакомпаний имеет две базы в Украине столичный аэропорт Киев и Харьков. …
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
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В Бердянске (Запорожская обл.) на территории Государственного
предприятия «Бердянский морской торговый порт» сотрудники
Национального антикоррупционного бюро проводят обыски.
Детективы НАБУ проводят следственные действия на территории предприятия в
связи с недавней покупкой портом нового оборудования – автокрана. По данным
администрации порта, оборудование, стоимостью 2,5 млн грн, закупалось через систему
Prozorro, однако у детективов НАБУ все же возникли вопросы относительно законности
этого приобретения. Как сообщили на предприятии, администрация идет на контакт с
представителями НАБУ и предоставила все необходимые документы. Следственные
действия правоохранителей не сказались на работе морского порта – он работает в
обычном режиме. Справка УНИАН. На материковой части Украины насчитывается 13
государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский,
Белгород-Днестровский порты, порт «Черноморск» и порт «Южный», в Николаевском
регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия". Также
Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае
их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона –
Херсонский и Скадовский. Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского
полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.
Читать полностью >>>
По материалам unian.net
Морпорт «Черноморск» за 2 мес. увеличил
грузоперевалку на 27,3%
27.03.2019

Морской порт "Черноморск" (Одесская обл.) в январе-феврале 2019
года увеличил перевалку грузов на 27,32% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года - до 3,993 млн тонн.
За этот период "Черноморск" нарастил перевалку экспортных грузов на 42,3% - до
3,311 млн тонн, сократил перевалку импортных на 21,2% - до 521,54 тыс. тонн, увеличил
перевалку транзитных - на 5,89%, до 155,9 тыс. тонн, перевалил 3,71 тыс. тонн каботажных
грузов (за аналогичный период прошлого года не работал с этим типом грузов). Перевалка
наливных грузов в порту в январе-феврале т.г. увеличилась на 16,7% - до 269,05 тыс. тонн,
перевалка сухих сыпучих грузов - на 29,42%, до 2,67 млн тонн, тарно-штучных - на 25,07%,
до 1,053 млн тонн. Перевалка контейнеров за первые два месяца текущего года составила
20,134 тыс. TEU (падение на 2,97%). Как сообщалось, объем перевалки в морпорту
"Черноморск" в 2018 году увеличился на 25,02% по сравнению с 2017 г. - до 21,54 млн тонн.
Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном
море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые
позволяют перегружать широкий диапазон грузов - наливные, навалочные, генеральные.
29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая
проектная мощность - свыше 30 млн тонн. Пропускная способность порта по перевалке
контейнеров - 1,15 млн TEU. С 2007 г. порт способен обеспечивать одновременный прием
трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Терминал MV Cargo в порту Южный перевалил
первый миллион тонн зерновых
27.03.2019

Терминал MV Cargo, строительство которого продолжается в порту
Южный, за 9 мес. работы перевалил 1 млн т зерновых грузов. Об этом сообщил
совладелец и гендиректор ТИС, совладелец строящегося терминала Андрей
Ставницер.
"Первый миллион тонн на MV Cargo сделан! Всего за девять месяцев и в тестовом
режиме работы. В тестовом режиме мы делаем 20, а иногда и 30 тысяч тонн в сутки!", написал он на своей странице в Facebook. "Пока еще сохнет краска на пригласительных
билетах на торжественное открытие, терминал уже трудится и вносит свой вклад в
украинскую экономику", - добавил Ставницер. Напомним, что в июне 2018 года президент
Украины Петр Порошенко открыл первый пусковой комплекс терминала. Тогда
анонсировалось, что в полном объеме новый объект заработает осенью и уже до конца года
примет 1 млн т зерновых. В октябре 2018-го зернохранилище MV Cargo впервые приняло
новый вид груза - кукурузу. В середине февраля сообщалось, что терминал обработал с
момент запуска 9726 вагонов, это количество эквивалентно 651642 т зерна. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Топ-10 инвестиций в портовую
отрасль Украины
27.03.2019

Морские порты привлекут в экономику Украины почти миллиард
долларов в ближайшие годы. Издание Delo.ua составило рейтинг
крупнейших инвестиционных проектов.
Без малого миллиард долларов — $926,65 млн — именно столько портовая отрасль
Украины привлечет в ближайшие несколько лет. Львиная доля этой суммы — проекты
государственно-частного партнерства, для которых порты, АМПУ и Министерство
инфраструктуры еще должны найти инвесторов. Морпорты уже стали "буксиром"
украинской экономики. Через них на мировой рынок отгружается сельхозпродукция,
ставшая основной статьей украинского экспорта. Зерно уже занимает 30% в структуре
перевалки, и его доля будет расти. В зерновые терминалы вкладывают отечественные
аграрии и стивидоры, мировые аграрные гиганты и перевозчики. В 2018 году морские
порты нарастили обработку грузов почти на 3 млн тонн по сравнению с предыдущим
годом. Лидерство удерживает МТП "Южный", за второе и третье место борются
Николаевский и Одесский морпорты.

10 место. $22,7 млн. Инвестор: CMA CGM. Объект инвестиций: Одесский МТП. В
декабре 2018 года французская CMA CGM, ООО "Бруклин-Киев Порт", Администрация
морских портов Украины и ГП "Одесский морской торговый порт" подписали
меморандум о сотрудничестве. Компаний CMA CGM - третья на глобальном рынке
контейнерных перевозок, ее флот насчитывает около 500 судов. Французские
партнеры готовы вложить около 20 млн евро в реконструкцию причалов Хлебной
гавани Одесского морпорта с целью увеличения объемов грузоперевалки. Компания
"Бруклин-Киев Порт" работает на рынке с 2006 г. - оператор контейнерного
терминала в Хлебной гавани, а CMA CGM - один из учредителей "Бруклина". В целом
же французские перевозчики работают в портах 160 стран мира.

9 место. $27 млн. Инвестор: государственно-частное партнерство (группа
инвесторов). Объект инвестиций: Бердянский морской порт. В конце октября
2018-го был презентован новый план развития Бердянского МП на ближайшие
двадцать лет. В будущие инвестиционные проекты планируется инвестировать как
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государственные, так и частные средства. Предполагается, что до 2038 г. порт
реконструирует четыре причала и "прирастет" еще двумя. В документе заявлен
проект реконструкции зернового терминала ЧАО "Бердянский завод подъемнотранспортного оборудования" на $22 млн (чуть больше $2 млн уже
проинвестировано). Также ожидаются вложения (около $5,5 млн) в зерновой
терминал компании "Новая Хортица". Уже существующие мощности этого объекта
реконструируют и достроят новые.

8 место. $30 млн. Инвестор: ООО "Компания Евровнешторг". Объект
инвестиций: зерновой терминал в порту "Ольвия". В течение всего 2018 года
"Компания Евровнешторг" строила зерновой терминал в морском порту "Ольвия" (г.
Николаев) совместно с инвестиционной группой BT Invest. Ее владельцы —
Раймондсс Туменас и Игорь Беззуб — бывшие акционеры "Сандоры". Среди
известных проектов BT Invest также сеть супермаркетов Novus, киевский ТРЦ
Retroville и другие. Первую партию зерна перевалили через терминал
"Евровнешторг" в конце прошлого года — груз был отправлен в Ливан. К концу
этого года в компании хотят перевалить 1 млн тонн зерновых. После завершения
всех очередей строительства годовой объем перевалки возрастет до 4 млн тонн.
Общие инвестиции в проект составят около $30 млн. 24 января 2019 г. новый
терминал уже внесли в Реестр морских портов Украины.

7 место. $30 млн. Инвестор: COFCO. Объект инвестиций: Николаевский морской
порт. В ноябре 2018 года Виктор Довгань, заместитель министра инфраструктуры
Украины по вопросам европейской интеграции, провел ряд рабочих встреч в Пекине,
КНР. После стало известно, что китайская государственная корпорация COFCO
готова продолжить финансирование своих инфраструктурных проектов в
Николаевском морском порту. Объемы ежегодной перевалки всех портовых
терминалов корпорации оцениваются в 55 млн тонн (для сравнения — в 2018 году
13 морпортов Украины перевалили 40,3 млн тонн зерновых). При этом
представители COFCO включили "Николаев" в свой стратегический проект "Один
пояс — один путь", называя этот порт одной из важнейших точек перевалки с/х
грузов в Восточной Европе. В частности, китайские партнеры планируют
инвестировать в причал "Николаева" $30 млн. Напомним, что в Николаевском МП
уже три года работает зерновой терминал COFCO Agri (мощность перевалки 2,5 млн
тонн в год, $75 млн инвестиций).

6 место. $34,2 млн. Инвестор: государственно-частное партнерство (группа
инвесторов). Объект инвестиций: Мариупольский морской торговый порт.
Летом 2018-го ГП "Мариупольский МТП" представил проект строительства
комплекса по перевалке зерновых. Директор предприятия Александр Олейник
заявил, что инвестирует в проект примерно $19,3 млн (около 500 млн грн). Уже на
тот момент ГП устанавливало 10 силосов по 5,7 тыс. тонн, монтировало
суднопогрузочную машину мощностью 1 тыс. тонн в час, обеспечивало возможность
автомобильной и ж/д разгрузки. Это первая очередь проекта. На вторую очередь,
вложения в которую Олейник оценил в $14,9 млн (387 млн грн), государство ищет
частного инвестора. Это все та же инфраструктура для железнодорожной разгрузки,
дополнительные силосы, суднопогрузочные машины, а также зерносушилка и
причальная конвейерная галерея. После завершения проекта мощность комплекса
составит 2 млн тонн в год.

5 место. $52 млн. Инвестор: ТИС. Объект инвестиций: ТИС-Контейнерный
терминал. Около $52 млн инвестировано в железнодорожную инфраструктуру
ТИС-Контейнерный терминал в МП "Южный". На контейнерном терминале
запущено три регулярных контейнерных поезда (в Винницу, Тернополь и Харьков) в
дополнение к рейсам в Киев и Днепр. Приобретены краны-перегружатели,
достраивают ж/д станцию "Химическая". Срок модернизации ТИС-Контейнерный
терминал - два года. Сегодня это самый глубоководный терминал в Украине.

4 место. $66 млн. Инвестор: "Кернел". Объект инвестиций: экспортный
терминал в Черноморском морском порту. Агрохолдинг "Кернел" построит
экспортный терминал в Черноморском МП стоимостью $66 млн. В строительство
будут инвестированы как собственные ресурсы компании, так и заемные средства
европейских финансовых организаций. В декабре минувшего года агрохолдинг
привлек $250 млн от Европейского инвестбанка. Средства будут инвестированы в
различные инфраструктурные проекты "Кернела", включая "Черноморск". В целом
до 2022 г. компания потратит на развитие своего бизнеса около $540 млн. "Кернел"
обеспечивает 8% мирового производства подсолнечного масла и экспортирует его в
60 стран мира. Акции "Кернела" котируются на Варшавской бирже с 2007 г., а
крупнейшим пакетом акций - 39,93% - владеет Андрей Веревский.

3 место. $150 млн. Инвестор: ООО "М.В. Карго". Объект инвестиций: Зерновой
терминал в МП "Южный". В конце 2018 г. Международная финансовая корпорации
(IFC) завершила финансирование крупнейшего инвестиционного проекта портовой
отрасли Украины-2018. Речь о зерновом терминале "М.В. Карго" в морпорту
"Южный". Его мощность достигнет 5 млн т/год, суммарная мощность хранения —
290 тыс. т. Собственник "М.В. Карго" — украинская стивидорная компания ТИС
(владельцы — Андрей Ставницер и Егор Гребенников) через нидерландскую
Neptune Port Holding B.V. Строительство ведется совместно с американским
продовольственным гигантом Cargill. Также они строят новый причал для приема
судов класса Post-Panamax дедвейтом более 100 тыс. тонн. Общий объем инвестиций
компаний составляет $150 млн. Примерно половину этой суммы - $74 млн - в
течение нескольких лет предоставили IFC и ЄБРР.

2 место. $193,5 млн. Инвестор: АМПУ. Объект инвестиций: МП "Южный". В
начале февраля 2018-го ГП "Администрация морских портов Украины" презентовала
пятилетний план развития крупнейшего украинского морпорта "Южный". Из него
следует, что АМПУ готово инвестировать в портовую железнодорожную
инфраструктуру. В частности, речь идет о строительстве новой станции "Западный
берег". Она будет иметь 11 путей приемо-отправочного и 11 путей сортировочного
парка и располагаться между станциями "Промышленная" и "24 км". Также
планируется вкладывать средства в строительство станционных путей (69,5 км),
железнодорожных путей (62,5 км), эстакаду и уже построенные станции
"Химическая", "Береговая" и "Черноморская". Общая сумма инвестиций АМПУ в эти
инфраструктурные проекты составит $193,5 млн.

1 место. $672,7 млн. Инвестор: государственно-частное партнерство (группа
инвесторов). Объект инвестиций: МП "Ольвия" и Херсонский морской порт. В
декабре 2018 г. министр экономического развития и торговли Украины Степан
Кубив, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, представители ЕБРР и
Международная финансовая корпорации презентовали проекты передачи в
концессию МП "Ольвия" и Херсонского морского порта. Проект концессии "Ольвии"
рассчитан на 35 лет и 17,3 млрд грн вложений. Реализация проекта в Херсонском МП
рассчитана на 30 лет и "потянет" на 1,4 млрд грн. То есть по двум концессионным
проектам суммарно необходимо ≈ $672 млн инвестиций. Ожидается, что благодаря
этим средствам к 2030 г. перевалка в "Ольвии" и "Херсоне" вырастет на 130%. Среди
потенциальных инвесторов - Louis Dreyfus Company, POSCO, COFCO, Bunge, Nectar
Group, CEYGROUP, "Нибулон" и другие компании. Проект Закона "Про концессии"
(№8125 от 15.03.2018), который даст правовые основания передаче украинских
портов частным инвесторам, на момент публикации принят в первом чтении.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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По рекам Украины перевезли 16,5 млн т
грузов в 2018 году, - АРУ
19.03.2019

В прошлом году по рекам Украины перевезли 16,5 млн т грузив. Как
пишет он-лайн издание о транспорте и логистики - ЦТС, об этом сообщили в
Ассоциации "Реки Украины" (АРУ).
Такую цифру получили, проанализировав прошлогодний грузооборот, основываясь
на данных Администрации морских портов Украины и компаний, осуществляющих речные
перевозки. В АРУ оценили объемы транспортировки по Днепру, Дунаю и Южному Бугу.
Согласно подсчетам, перевозки по Днепру в прошлом году составили около 9,9 млн т, по
Дунаю - 6 млн т, а по Южному Бугу - около 600 тыс. т. "До показателей 90-х годов, когда по
украинским рекам перевозили 60 млн т грузов, нам еще далеко. Но можно говорить об
определенном оживлении рынка. Его, в частности, побуждает рост железнодорожных
тарифов и усиление контроля над транспортировкой грузов по автодорогам. Все это
добавляет конкурентоспособности речному транспорту", - отметил исполнительный
директор Ассоциации "Реки Украины" Дмитрий Козаченко. Ранее ЦТС писал о том, что
Ferrexpo пока не видит перспектив наращивания речных грузовых перевозок. А в АМПУ
отчитались о том, что по Днепру перевезли почти 80 тыс. т грузов в январе-феврале.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Проти течії: чому занепав річковий
транспорт в Україні
28.03.2019

Логістичні труднощі, з якими стикаються великі вітчизняні
вантажоперевізники – зростання тарифів «Укрзалізниці» та поганий стан
автомобільних доріг – спонукають усе більший прошарок бізнесу схилятися
до переорієнтації своїх вантажів «на річку».
Річковий транспорт є найбільш дешевим, екологічним та ефективним у всьому світі.
Але наразі Україна використовує свій річковий потенціал лише на 10-15%. Хоча останнім
часом затребуваність цього виду транспорту поступово зростає. Так, за даними Асоціації
морських портів України, перевезення по Дніпру одного лише зерна протягом минулого
року збільшилося на 15% – до 3,1 млн т. Але багато аспектів роботи річкового транспорту
досі не унормовані, а можливі законодавчі зміни викликають непорозуміння між
учасниками ринку. Незалежний експерт у сфері транспорту Олександра Клітіна розповіла
Mind, завдяки чому можна повноцінно відродити перевезення річками в Україні, що цьому
заважає, та які небезпеки слід узяти до уваги, готуючи сучасну нормативно-правову базу
для річкового транспорту. За останні 20 років вантажопотік річковим транспортом в
Україні скоротився у 6-7 разів, хоча обсяг перевезень протягом останнього часу має
тенденцію до зростання. За результатами 2018 р. він склав усього 10 млн тонн, а
пасажирські перевезення зведені майже до нуля. У результаті такого спаду та хронічного
недофінансування інфраструктури внутрішнього водного транспорту каскад водосховищ
на річці Дніпро опинився на межі техногенної катастрофи. На даний час 85%
інфраструктури судноплавних шлюзів зношено, а 90% суден внутрішнього плавання є
морально та фізично застарілими. За відсутності відновлення шлюзів у 2019-2020 роках
суттєво зростає ризик екологічної катастрофи. Такого висновку дійшли інженери
армійського корпусу США, що проводили огляд шлюзів р. Дніпро у 2016 році. Скільки
грошей потребує галузь? За оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку
(ЄБРР), загальна сума інвестицій у відновлення річкової інфраструктури, що знаходиться у
державній власності, складає 112,4 млн євро. Окрім цього потрібні значні приватні
вкладення у побудову річкових терміналів, барж, мультимодальних транспортних
сполучень та логістики. Міжнародними фінансовими установами попередньо вже ухвалено
проект фінансування реконструкції судноплавних шлюзів – саме вони є найбільш критично
зношеними об’єктами дніпровської річкової інфраструктури. Фінансування цього проекту
передбачено за рахунок кредитних коштів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку
(ЄІБ). Ці дві установи готові надати близько 50 млн євро довгострокової позики за
пільговими відсотковими ставками. Що заважає надходженню інвестицій? Згадане
кредитування стане можливим лише після відповідних кроків з боку української влади та
прийняття секторального закону, що забезпечить стабільне фінансування річкової
інфраструктури. Крім того, Україна має зобов’язання за угодою про Асоціацію Україна-ЄС
щодо низки директив Євросоюзу у сфері річкового транспорту, що теж мають бути
імплементовані у законодавство. У першу чергу мається на увазі законопроект про
внутрішній водний транспорт. Відсутність затвердженого базового закону у цій галузі є
основною перепоною і для залучення приватних інвестицій. Без чітких правил гри
міжнародні компанії не готові вкладати значні кошти у розвиток річкового транспорту. А
вони знадобляться, й чималі: для прикладу, побудувати один річковий термінал коштує
близько 150-200 млн євро. За п’ять років було дві спроби поставити законопроект на
голосування. Останнього разу (у 2018 році) для його затвердження не вистачило лише 10
голосів. Затримка процесу прийняття базового секторального закону відбувається
«зусиллями» групи народних депутатів за підтримки компанії «Нібулон». Для цього
використовується техніка подання альтернативних законопроектів, що відтягують частину
голосів і тим самим блокують старт реформи. Чому так відбувається? «Нібулон» є одним
з основних інвесторів у річкові термінали та користувачів річкового транспорту і річкової
інфраструктури. Будь-які ризики, пов’язані із функціонуванням каскаду шлюзів, можуть
напряму позначитися на окупності інвестицій компанії у річковий транспорт, а також
міжнародних фінансових організацій, що виступають її кредиторами. Таку політику можна
назвати дуже ризикованою і недалекоглядною. Зовсім не хотілося б, щоб поважна
компанія, що напряму сприяє розвитку річкового транспорту, опинилася у скрутному
становищі через застарілий стан річкової інфраструктури на Дніпрі. Чи можливий
компроміс? У 2016 г. Посольством Нідерландів було проголошено Ініціативу розвитку
Дніпра, підтриману ЄС та усіма основними донорами України. З 2016 року інвестовані
значні кошти у вивчення проблем річкового транспорту і шляхи їх подолання, але зусиль
міжнародних партнерів не вистачило для прийняття реформи у 2018 році. Після провалу
голосування реформи у 2018 за ініціативою ЄБРР було організовано серію круглих столів з
представниками компанії «Нібулон», парламенту, Міністерства інфраструктури,
Європейської комісії та всіх залучених донорів для пошуку можливих варіантів просування
реформи. У якості компромісу з законопроекту виключені норми щодо справляння
річкового збору, створення нового підприємства з обслуговування внутрішніх водних
шляхів та надання права на здійснення каботажних перевезень по річці суднами під
прапором іноземних держав. За результатами роботи круглого столу Транспортним
комітетом Верховної Ради спільно з Міністерством інфраструктури, міжнародними
партнерами зі Світового Банку, ЄС, ЄБРР, ЄІБ, уряду США та Посольством Нідерландів в
Україні розроблено проект закону «Про внутрішній водний транспорт», що було
зареєстровано 9 липня 2018 року під №2475а-д. Цей законопроект є на даний момент
компромісним для усіх сторін.
Що передбачає компромісний законопроект? >>>
© Олександра Клітіна
За матеріалами mind.ua
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ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА

У Кабміні вирішили, що чистий прибуток Укрзалізниці
за рік виросте в шість разів
21.03.2019

Центральный и Пригородный вокзалы в Киеве
объединят в один комплекс
21.03.2019

Проекту еще предстоит пройти экспертизы и "пережить"
дополнительные
архитектурные
решения,
пишет
в
Facebook
руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.
По замыслу архитекторов, площадь хотят сделать максимально удобной для
пассажиров: расширить пешеходное пространство, зоны тротуаров и улучшить сообщение
между различными видами общественного транспорта. "Сразу за этим - объединение
Пригородного и Центрального вокзалов в единый вокзальный комплекс с интеграцией его
в систему городского общественного транспорта (скоростного трамвая в частности)", говорится в заметке. Как сообщается, сейчас проект КГГА по реконструкции - на стадии
экспертизы. Работы начнут в этом году в июле. Ранее сообщалось ранее, Министерство
инфраструктуры намерено передать в концессию Центральный железнодорожный вокзал в
Киеве. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе инспекции вокзала и
прилегающих территорий с участием министра инфраструктуры Украины Владимира
Омеляна, мэра Киева Виталия Кличко, главы «Укрзализныци» Евгения Кравцова и
начальника Главного управления Национальной полиции Киева Андрея Крищенко. "Мы
должны разработать проект привокзальной площади и вокзала, как единого комплекса,
который будет иметь не только функциональную бизнес-нагрузку, но и эстетическое
значение... В дальнейшем, мы предусматриваем передачу вокзала в концессию. Это может
быть и муниципальная концессия, если город будет иметь деньги, может быть частный
инвестор", - цитирует пресс-служба Омеляна. В сообщении со ссылкой на министра
отмечается, что первоочередными шагами в развитии столичного ж/д вокзала должны
стать решение вопросов стихийной торговли, парковки и безопасности. «Торговые
площадки, залы ожидания, парковки - все это должно быть приведено в порядок, в едином
эстетическом стиле. Отдельная тема - борьба с карманными ворами и общая безопасность
пассажиров», - подчеркнул министр.
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua, unian.net


ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Кабінет міністрів затвердив консолідований фінансовий план
Укрзалізниці на 2019 рік. Відповідне розпорядження Кабміну №133-р від 6
березня опубліковано на урядовому порталі.
Прогнозований чистий прибуток Укрзалізниці в 2019 році визначений в розмірі 4,52
млрд грн, що більше плану на 2018 рік на 3,81 млрд грн або в шість разів. "Зростання
прибутковості обумовлене в першу чергу введенням порядку списання майна, проведенням
індексації тарифів на перевезення і оптимізацією витрат", - наголошується в пояснювальній записці. При цьому доходи від діяльності в 2019 р. заплановані в сумі 107,67 млрд
грн. Зростання доходів від перевезення вантажів повинно забезпечити підвищення тарифів
з квітня 2019 р. на 14,2% з введенням подальшої автоматичної індексації з травня на 2,5%,
на 5% з серпня, на 7,5% з листопада. Доходи від перевезення пасажирів в 2019 році
прогнозуються в розмірі 10,14 млрд грн. При цьому в 2019 році УЗ планує перевезти 201
млн пасажирів, що менше звіту 2018 р. на 0,7% і на рівні плану 2018 р. Підвищення доходів
має забезпечити підвищення тарифів на пасажирські перевезення з 1 квітня в середньому
на 13-21% в залежності від категорії поїзда і типу вагона, а також збільшення прибутковості від надання послуг у внутрішньодержавному сполученні. Доходи від списання майна в
2019 році заплановані в сумі 2,62 млрд грн. Проектом плану на 2019 рік передбачаються
капітальні інвестиції на суму 18,02 млрд грн. В тому числі, заплановано придбати і
виготовити в 2019 році рухомого складу на загальну суму 5,08 млрд грн. У тому числі
близько 2153 вантажних вагонів (в тому числі придбати за рахунок коштів ЄБРР близько
2150 од. піввагонів) і виготовити на власних структурних підрозділах близько 3 одиниць на
загальну суму 2,42 млрд грн, а також закупити 15 магістральних вантажних тепловозів
виробництва компанії General Еlectric на суму 1,57 млрд грн через механізм фінансового
лізингу. Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на
пасажирські перевезення в 2019 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua



КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ГПУ и АРМА схлестнулись за
«составы Клименко»

Збитковий метрополітен вибудував схему сімейних
закупівель без тендерів

13.03.2019

Один из самых маржинальных секторов экономики Украины – рынок
грузовых железнодорожных перевозок, оказался на грани крупного
международного скандала. Об этом пишет comments.ua
Полтора года назад военная прокуратура, возглавляемая Анатолием Матиосом,
фактически получила в свое распоряжение в рамках уголовного производства парк
частных полувагонов. Не у дел в этой ситуации осталась компания «Юнисон Групп»,
собственником которой называют бывшего министра доходов Александра Клименко.
Теперь же, в ситуацию со спорными «вагонами Клименко» пытается вклиниться
Национальное агентство по управлению активами (АРМА). Ведомство Антона Янчука
заявило свои права на распоряжение арестованным имуществом и развернуло медийную
войну с ГПУ. Кроме того, на горизонте может появиться и третий игрок – Государственное
бюро расследований (ГБР). Регулярно свои требования вернуть ему ж/д парк заявляет и
собственник полувагонов. Журналисты портала КомментарииУА в своем расследовании
попытались разобраться в этом конфликте и выяснить, почему выстроилась очередь из
желающих завладеть «железнодорожным конфискатом». Отправной точкой нынешнего
скандала стали события весны-лета 2017 года. Тогда в центр Киева вводили бронетехнику
и присылали сотню бойцов спецназа. Жителям и гостям столицы запомнились кадры, как
правоохранители в бронежилетах и в масках штурмовали ТРЦ «Гулливер», захватив
редакцию медиахолдинга «Вести». На месте процесс курировал главный военный прокурор
Анатолий Матиос, оправдывая действия спецназа необходимостью изъятия улик в рамках
расследования «вертолетного дела» о налоговых площадках времен президента Виктора
Януковича. По версии следствия, в период своего правления глава государства создал ОПГ,
в рамках деятельности которой экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, а
также пять десятков высокопоставленных сотрудников фискального ведомства «вымыли»
из бюджета 40 млрд грн. Якобы эти деньги вывели в оффшоры, а затем уже
легализованные капиталы вернули в Украину под видом частных инвестиций. Свою связь с
Клименко эти инвесторы вплоть до настоящего времени отрицают. Итогом «взятия
Гулливера» стало наложение арестов на достаточно большой пул активов, в том числе
тысячи железнодорожных полувагонов. ...
Прибыльный бизнес >>>
По материалам comments.ua
Укрзалізниця увійшла до ТОП-10
платників податків
18.03.2019

За обсягами сплати податків у 2018 р. Укрзалізниця увійшла до
десятки найбільших платників. Про це розповів директор з економіки і
фінансів АТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев.
"У 2018 році Укрзалізниця сплатила понад 13 млрд грн податків до державного та
місцевого бюджетів і 7,4 млрд грн єдиного соціального внеску. За таких обсягів податкових
відрахувань Укрзалізниця посіла місце у десятці лідерів рейтингу ТОП-200 платників
податків країни та перше місце серед підприємств транспортної галузі", - сказав Рязанцев.
За його словами, загалом торік Укрзалізниця сплатила у вигляді податків та обов‘язкових
платежів, у тому числі соціальних, близько 45% від створеної доданої вартості компанії. "Це
досить високий показник, адже в середньому в Україні податкове навантаження із
соціальними нарахуваннями становить 37-38%, у країнах західної Європи - 41%, а в такій
розвиненій країні, як Японія, - взагалі менше 22%", - розповів Рязанцев. Він повідомив, що у
2019 р. Укрзалізниця матиме додаткове податкове навантаження, пов’язане зі сплатою
земельного податку. В Укрзалізниці підрахували, що у зв’язку зі збільшенням майже в 4
рази коефіцієнту зі сплати земельного податку у 2019 році компанія має сплатити 4,2 млрд
грн земельного податку. Торік було сплачено 1,2 млрд грн податку на землю. "У цьому році
маємо додатково сплатити 3 млрд грн податку на землю, а це ще близько 6-7% до
показника податкового навантаження. Отже, загальне податкове навантаження на
Укрзалізницю у 2019 р. слід очікувати вже на рівні 51-52%. Цей показник значно перевищує
рівень податкового навантаження Японії, країн західної Європи та впритул наближений до
показників США та Швеції", - зазначи Рязанцев. Він наголосив, що в жодній країні залізниця
не сплачує податок на землю, у тому числі в сусідніх Польщі, Білорусі та інших. Тож у
ситуації, коли держава зацікавлена збільшити податкове навантаження для отримання
додаткових доходів, а підприємства, навпаки, прагнуть його знизити, потрібен певний
компроміс. "Необхідно встановлювати оптимальне податкове навантаження, щоб платники
податків відносно безболісно для своїх фінансів погоджувалися сплачувати встановлені
платежі, отримуючи за це адекватні суспільні послуги", — підкреслив Рязанцев. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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КП «Харківський метрополітен» 15 березня уклав угоди з ФОП Ольга
Поліщук та ФОП Богдан Поліщук на загальну суму 858 тис грн. Про це пише
«Харківський антикорупційний центр».
Метрополітен замовив у Богдана Поліщука 49 підсилювачів диспетчера УД-3МА на
загальну вартість 700 тис грн. Вартість одного підсилювача склала трохи більше 14 тис
грн. У дружини підприємця – Ольги Поліщук, метрополітен замовив мийних засобів та
засобів для чищення. Договір не було оприлюднено. Обидві угоди були підписані підписали
без проведення аукціонів, самі договори не були оприлюднені. Ольга Поліщук отримала
протягом 2017-2019 років від метрополітену 11 підрядів прямими договорами (без
проведення аукціонів) на загальну суму 3,53 млн грн. А її чоловіку метрополітен в 20162019 роках віддав замовлень на загальну суму 8,20 млн грн. Ольга Поліщук є донькою
Тетяни Юхно та сестрою Дар’ї Тетянчук (дівоче прізвище – Юхно). Тетяна Юхно разом з
Дарією Тетянчук отримали від метрополітену 14 підрядів на загальну суму майже в 5 млн
грн. Протягом декількох років Тетяна та Дарія поставляють у «підземку» товари за
завищеними цінами. Лише на трьох закупівлях з постачання дверних навісів та
електричного обладнання «ХАЦ» нарахував переплату в 650 тис.грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
У Києві презентували, як відбуватиметься будівництво
метро на Виноградар
19.03.2019

У Києві презентували, як відбуватиметься будівництво нових станцій
метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар. Плани активної фази робіт,
яка вже розпочалася, представив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, в кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових
станції – «Мостицька» та «Проспект Правди». Презентація відбувалася і за участю
Президента України Петра Порошенка. «Нікого не треба переконувати в тому, наскільки
необхідним є збільшення кількості станцій столичного метрополітену. Київ росте. Щороку в
місті стає на 200 тисяч мешканців більше. Це тільки за офіційними даними. І метрополітен –
наймасовіший вид громадського транспорту. Щодня столичним метро користується понад
півтора мільйона пасажирів», – зазначив Віталій Кличко. Мер столиці спустився у монтажну
шахту на глибину 40 метрів. За її допомогою спускатимуть та підійматимуть будівельне
обладнання. Віталій Кличко також зазначив, що в планах міської влади, окрім перших двох
станцій, будівництво ще двох станцій метро Сирецько-Печерської лінії – «Виноградар» і
«Маршала Гречка». Протяжність нової ділянки з 4 станцій буде майже 7,5 кілометрів. Також
спорудять нове електродепо, оскільки довжина лінії перевищує 20 км. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
Электронный билет в транспорте Киева: люди жалуются на
неработающие валидаторы и лишние поездки
20.03.2019

В Киеве уже полтора месяца в общественном транспорте работает ебилет. "Сегодня" узнали, с какими трудностями сталкиваются его
пользователи и как их можно решить.
Разработчики системы Kyiv Smart Сard заявили, что с 1 февраля киевляне и гости
столицы более 122 тысяч раз воспользовались е-билетом. Согласно распоряжению КГГА, он
будет работать в тестовом режиме до конца октября. За это время должны наладить
систему и исправить ошибки. За полтора месяца после запуска е-билета замечаний на
работу системы очень много. Пассажиры, которые уже купили пластиковый е-билет за 50
гривен, говорят, что пока ездят "зайцем", не прикладывая карточку к валидаторам в
транспорте. Потому что когда заходят контролеры, те просто не могут проверить
пассажира — нет нужного оборудования. Получается, что верят пассажирам на слово. В
"Киевпастрансе" нам рассказали, что устройства для работы контролеров уже закупили и
скоро выдадут проверяющим. Там подтверждают, что иногда возникают сбои в системе,
которая работает в тестовом режиме, и в некоторых салонах транспорта не работают
валидаторы. Например, мы проехали на популярном троллейбусе маршрута №27, и там ни
один из валидаторов не работал. Также есть проблемы и с работой пластиковой карты. Ее
пользователи заявляют, что она не всегда считывается на станциях метро и в
троллейбусах. "Недавно купил смарт-карту, поездил пару дней, а потом она перестала
работать. На станции метро, где я ее купил, сказали, что она недействительна. Остается
лишь выкинуть этот кусок пластика! Обратно ее не принимают", — пожаловался нам
житель Оболони Александр Поздний. …
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

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

 ІНФРАСТРУКТУРА




АВТОВОКЗАЛИ



ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ.

Автовокзал Теремки может стать
супермаркетом или офисом

Уряд створить центр оперативно-технічного управління
мережами телекомунікацій

23.03.2019

Первый частный автовокзал Киева - Теремки - может быть
реконструирован под офисный центр или супермаркет. Об этом рассказал
президент KAN Development Игорь Никонов в интервью Интерфакс-Украина.
"Насколько мы поняли, функционировать как автостанция она уже не будет", сказал Никонов. "В конечном итоге мы, скорее всего, договоримся и сделаем что-то в
рамках здания. Ведь так оно стоять не может. Но нужна реконструкция, возможно, под
офисный центр или супермаркет, например. Но если все-таки найдется оператор
автовокзала, который сможет его "раскрутить", мы будем всячески его поддерживать", отметил он. Строительство объекта было требованием Мининфраструктуры. По словам
Никонова, стоимость проекта составила $6 млн, и "что бы ни было открыто в этом здании,
инвестиции в него никогда не окупятся". Автовокзал Теремки был построен на Кольцевой
дороге в Киеве в рамках государственно-частного партнерства компанией KAN Development
по заказу инвестора многофункционального комплекса Республика. Предполагалось, что
он поможет Киеву разгрузить дороги от пассажирского транспорта на 30-40%. Объект был
открыт в 2016 году, но вскоре его работа была заморожена из-за низкого спроса.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net


28.03.2019

Кабмін видав розпорядження №177-р "Про утворення Національного
центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій".
Зміст нормативного акту оприлюднено на Урядовому порталі.
«Погодитися з пропозицією Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації щодо утворення у структурі Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації Національного центру оперативно-технічного управління мережами
телекомунікацій як державної установи у межах загальної чисельності особового складу
зазначеної Служби», - зокрема, йдеться у документі. Національний центр оперативнотехнічного управління мережами телекомунікацій, відповідно до Закону України «Про
телекомунікації», призначений для забезпечення оперативно-технічного управління
телекомунікаційними мережами загального користування всіх операторів телекомунікацій
в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. Центр створюється як
державна установа Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у
межах коштів державного бюджету, які передбачено для Держспецзв’язку.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 TELECOM SERVICE

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

В Интертелекоме назначен
новый директор

InTime представил первую в Украине франшизу
сети почтоматов
21.03.2019

Почтовый оператор InTime начал продавать франшизу на
собственные почтоматы. Теперь купить этот аппарат сможет каждый, у кого
найдется 28 тыс грн., сообщает psm7.com
В компании обещают, что новый владелец сможет самостоятельно обслуживать
почтомат и даже загружать в него товары. По словам участников рынка, данная
инициатива заинтересует прежде всего мелких предпринимателей. Ведь InTime будет
отдавать им с каждой доставки от 17 до 25 грн. Для самой компании продажа франшизы на
почтоматы — достаточно выгодное решение. Она таким образом сможет получить
финансовый инструмент для развития, а также снимет с себя еще один груз — поиск
площадей под установку этих устройств. Если говорить об окупаемости проекта, то его
нельзя назвать экономически целесообразным. Компания заявляет, что срок окупаемости
составит 20 месяцев. Однако на деле этот период может вырасти, потому как невозможно
гарантировать полную загрузку почтоматов. Кроме того, на украинском рынке активно
развиваются другие почтовые операторы — Укрпошта и Нова Пошта. Хотя они и не имеют
таких проектов, но не жалеют денег на развитие сети почтоматов. А если говорить, скажем,
о розничных сетях, на которые, судя по презентации продукта, рассчитывает InTime, то им
гораздо удобнее заключить контракт на установку устройств первых двух компаний. Они
смогут получать меньший, но стабильный доход от аренды площадей.
Читать полностью >>>
По материалам psm7.com
Укрпошта доставлятиме товари з інтернетаукціону Violity до 230 країн світу
27.03.2019

Відтепер українські продавці-експортери можуть відправити свої
товари з найбільшого в Україні та СНД інтернет-аукціону для колекціонерів
Violity до 230 країн та територій.
Для зручності супровідні бланки для відправки посилок експортери можуть одразу
ж створити в «особистому кабінеті» на сайті інтернет-аукціону та без черги відправити з
будь-якого відділення Укрпошти з роздрукованими супровідними документами. До того ж,
національний поштовий оператор надає продавцям Violity 10% знижку на відправку
дрібних пакетів та посилок. Мережа Укрпошти найбільша в Україні та має понад 11 000
відділень. Vioility – онлайн-аукціон антикваріату і предметів колекціонування. Його
щоденна аудиторія в сотні разів перевищує загальну кількість всіх відвідувачів
антикварних магазинів України. Тільки у 2017 р. інтернет-аукціоном скористалися понад 1
млн користувачів. За весь час існування на Violity було створено 100 067 719 лотів.
Відзначимо, в цілому в 2018 році Укрпошта обробила 34,4 млн міжнародних імпортних та
експортних відправлень, що майже на 45% більше, ніж в 2017 році і закріпила позиції
лідера в сегменті доставки для міжнародної інтернет-торгівлі. Нагадаємо, АТ «Укрпошта» у
2018 році cплатило податків, зборів, платежів та ЄСВ на загальну суму 2,2 млрд грн. Із
виплачених коштів ЄСВ становить 993,1 млн грн, податок на доходи фізичних осіб – 717,9
млн грн, податок на додану вартість – 336,3 млн грн, військовий збір – 63,3 млн грн,
податок на майно - 22,5 млн грн, інші податки, збори та обов’язкові платежі - 69, 1 млн грн.
За даними відкритих джерел, сума відрахувань Укрпошти еквівалентна річним
мінімальним зарплатам близько 44 тисяч працівників чи близько 53 тисячам виплат по
народженню дитини. Також за цю суму можна було б придбати понад 8,3 тис. тепловізорів
чи 1,2 тис. шкільних автобусів. Виплативши кошти державі, Укрпошта змогла спрямувати
понад 320 млн грн капітальних інвестицій на реформування та розвиток. Фонд оплати
праці компанії у 2018 році склав понад 4,3 млрд грн, а відрахування на соціальні заходи понад 1 млрд грн, або відповідно на 28,1% та на 26,2% більше, ніж минулого року.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Укрпошта»

18.03.2019

Новым директором крупнейшего украинского CDMA-оператора
Интертелеком стал Виталий Власенко. До 12 марта директором компании
был Виктор Панфилов, который сменил в 2017 году Бориса Акулова.
Последний возглавлял компанию более 15 лет. О новом директоре Власенко в
открытых источниках практически нет информации. В его профиле в Facebook указано, что
он заканчивал Одесский Национальный экономический университет. Напомним, что
Итертелеком обслуживает на базе национальной сети CDMA EVDO более 1 млн клиентов.
Читать полностью >>>

Читайте также! Последний шанс: Какая
судьба у CDMA-связи в Украине >>>

По материалам tech.liga.net
Компания "Киевстар" в 2019 г. намерен увеличить
инвестиции в развитие 4G на 18-20%
19.03.2019

Компания "Киевстар" в 2019 г. намерен инвестировать в развитие
связи стандарта 4G (LTE) на 18-20% больше по сравнению с предыдущим
годом, сообщил президент компании Александр Комаров.
"В 2018 году мы увеличили инвестиции в LTE на 18%. В 2019 и 2020 годах мы
планируем поддерживать такие же темпы роста и даже выше – до 20%", – сказал он
журналистам в Киеве в четверг. А.Комаров уточнил, что "Киевстар", как и другие
мобильные операторы, купившие по итогам тендеров лицензии 3G и 4G, сейчас находятся
примерно в середине цикла инвестирования во внедрение этих стандартов связи. "Еще
несколько лет мы будем активно инвестировать в LTE сопоставимые суммы, около 3 млрд
грн в год", – сказал президент крупнейшего оператора. Он уточнил, что в настоящее время
"Киевстар" концентрируется именно на внедрении более перспективного с точки зрения
скорости и объема передачи данных 4G. Президент компании отметил, что в случае
готовности государства предоставить оператором частоты в диапазоне 700-800 МГц и
обеспечить для рынка принцип технологической нейтральности, указанные выше
инвестиции могут быть увеличены для покрытия новыми стандартами связи сел и
сокращения "цифрового разрыва". А.Комаров также высказал мнение, что возможное
внедрение стандарта связи 5G на украинском рынке пока преждевременно, так как
опережает рыночные потребности и готовности участников рынка инвестировать. В то же
время он сообщил, что "Киевстар" намерен вкладывать ежегодно около 100 млн грн
собственных средств в новые перспективные бизнес-направления, среди которых он
назвал финтех, IoT, облачные решение и технологии, big data. ...
Читать полностью >>>
Читайте также: Киевстар отменит безлимитные
тарифы на мобильную связь >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "Vodafone Украина" выплатит
2 миллиарда дивидендов
25.03.2019

Мобильный оператор "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина")
планирует направить на выплату дивидендов 1,95 млрд грн. Об этом
сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 31
декабря 2018 года составляла 12 млрд грн (в том числе чистая прибыль за 2018 год – 1,85
млрд грн). Выплата в пользу акционера Preludium B.V. (Амстердам) планируется провести в
долларах США по курсу НБУ на день выплаты. Также планируется разрешить набсовету
ЧАО "ВФ Украина" установить возможность выплаты дивидендов частями. Как сообщалось,
"Vodafone Украина" по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению
с 2017 годом – до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие
активного развертывания сетей 4G и 3G. Доход компании в прошлом году увеличился на
8% и составил 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета
амортизации основных средств и нематериальных активов) – на 33,5% в годовом
исчислении, до 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017
годом – до 53,8%. "Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в
Украине. "Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью
группы МТС. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК "Система" российского
бизнесмена Владимира Евтушенкова, которое с учетом косвенного участия через
подконтрольные компании владеет 54,2% акций оператора, остальные 45,8% акций
находятся в свободном обращении.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

Ахметов виграв суд у держави і залишив
собі Укртелеком
25.03.2019

Північний апеляційний госпсуд 26 лютого відмовився задовольнити
апеляційну скаргу Фонду держмайна та залишив без змін рішення Госпсуду
м. Києва від 7 листопада 2018 (в справі №910/7708/17).
Мова йде про рішення яким Фонду держмайна було відмовлено в задоволенні позову
до ТОВ ЕСУ (кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов) про розірвання договору купівлі-продажу
92,79% акцій Укртелекома та стягнення $81,9 млн пені (за прострочення виконання
зобов`язання із внесення інвестицій). Свої позовні вимоги Фонд держмайна обгрунтовував
тим, що ЕСУ неналежним чином виконує зобов`язання, взяті під час приватизації
Укртелекома в 2011 році: компанія не внесла інвестицій у визначеному розмірі, не створила
та не передала у держвласність телекомунікаційну мережу спецпризначення. ЕСУ, зокрема,
констатувало, що внесення інвестицій в розмірі $450 млн не було фіксованою умовою
конкурсу з приватизації Укртелекома, і наводилося лише як план, а не зобов`язання ЕСУ. У
рамках цієї справи суди першої та апеляційної інстанції в жовтні-грудні 2017 року
задовольнили позов Фонду держмайна, однак Верховний Суд скасував відповідні рішення в
липні 2018 року та передав справу на новий розгляд у госпсуд Києва. Рішенням від 07
листопада 2018 госпсуд Києва також відмовився задовольнити зустрічний позов ЕСУ про
визнання припиненим зобов`язання щодо безоплатної передачі мережі спецпризначення.
Північний апеляційний госпсуд постановою від 26 лютого 2019 року залишив без змін
рішення суду першої інстанції і в цій частині. Фонд держмайна продав 92,79% акцій
Укртелекома в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансуванню відповідної операції сприяв у т.ч.
випуск облігацій компанії ЕСУ на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були
викуплені Ощадбанком та Укрексімбанком. Відповідні папери мали бути погашені в березні
2017 року, що, однак, не відбулося (тобто був допущений дефолт). Наразі держбанки
намагаються стягнути відповідні кошти з ЕСУ. Кінцевим бенефіціаром ЕСУ є Рінат Ахметов.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Київстар, Vodafone та Lifecell почнуть
війну за абонентів
27.03.2019

Українські оператори мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та
Lifecell виведуть на ринок особливі тарифні пропозиції, щоб утримати
своїх абонентів. Про це пише today.ua
На 1 травня 2019 року в Україні заплановано запуск послуги Mobile Number
Portability (MNP), за допомогою якої можна буде переходити до іншого стільникового
оператора зі збереженням номера. За 2018 рік сукупна абонентська база всієї української
мобільного трійки (“Київстар”, Vodafone, Lifecell) трохи зменшилася. Наприкінці минулого
року Kyivstar обслуговував 26,4 млн стільникових користувачів, що на 100 тис. менше, ніж
роком раніше. Негативна динаміка спостерігалася і у інших операторів: Vodafone Україна –
19,7 млн ??(-1,1 млн), Lifecell – 7,3 млн (-700 тис.). У “Київстар” це пояснили “зниженням
потреби в використанні абонентами декількох SIM-карт одночасно”. Lifecell, у свою чергу,
сформулював цю ж тезу дещо інакше – “зниження кількості користувачів декількох SIMкарт”. А ось Vodafone скорочення абонбази пов’язав з “недоступністю послуг зв’язку на
деяких територіях країни”, маючи на увазі окупований Донбас. У деяких тарифах оператори
провели досить сумнівне “покращення” – замість місячного розрахункового періоду ввели
чотиритижневий. Таким чином за рік набігає ще одна, тринадцята абонплата. А ось
безкоштовні вихідні дзвінки всередині мережі поки – до запуску MNP – залишається
загальногалузевим стандартом. Що ж стосується нинішньої цінової політики мобільних
операторів України, найдешевші тарифні пакети коливаються від 65 до 100 грн.
Найнижчий тариф у “Київстару” – це наразі “Безлім Соцмережі”: 75 грн за 4 тижні, 2 тис.
мегабайт мобільного інтернету, 30 хв. вихідних дзвінків на інші оператори. У Vodafone
Україна в найнижчому ціновому сегменті – пакет SuperNet Start: 65 грн/4 тижні, 4 ГБ, 65 хв.
по Україні і 30 хвилин – за кордон. У Lifecell мінімальний цінник в пакеті “Хайп” вартістю
100 грн за чотири тижні. У нього входять 8 ГБ і 75 хвилин дзвінків на інші мережі.
Читати повністю >>>
За матеріалами today.ua
 DATA SERVICE
 ПРОГРАМУВАННЯ

Blackstone покупает украинского разработчика
игр в жанре онлайн-казино
19.03.2019

Компания The Blackstone Group LP готовится к покупке украиноамериканского разработчика и издателя онлайн-игр и сошиал-казино Murka Ltd и Murka Entertainment Ltd.
По данным редакции AIN.UA, сделка уже подтверждена. В компании Murka
информацию пока не комментируют. Murka известна по таким брендам сошиал-казино, как
Slots Journey, Slots Journey 2, TX Poker, S&H Casino, Vegas Slots, Royal Fortune Slots, Bubbla
Cadabra, Scatter Slots и другие. Ключевой особенность жанра сошиал-казино является
легальность – в них нельзя вывести выигрыш в реальные деньги. Такие игры есть в
магазинах мобильных приложений и на Facebook. Издатель в сошиал-казино зарабатывает
на продаже внутриигрового контента и/или на показе рекламных объявлений. По разным
данным, объем глобального рынка сошиал-казино в 2018 принес издателям от $3,2 млрд
суммарно до $3,46 млрд только на мобильных платформах. В уведомлении Blackstone Group
говорится, что для сделки будет создана юридическая оболочка Tribe Cyprus Bidco Ltd. На
данный момент в киевском, днепровском и львовском офисах Murka работают более 100
человек. Условия предстоящей сделки в компании пока не комментируют. Одним из
основных инвесторов компании является фонд Noosphere, основанный Максом Поляковым.
Ранее мы сообщали о продаже израильского разработчика и издателя сошиал-казино с
офисами в Украине Playtika консорциуму китайских компаний за $4,4 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
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ФІНАНСОВІ РИНКИ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ


SWIFT допоможе НБУ розвивати платіжну
інфраструктуру
21.03.2019

НБУ спільно з SWIFT розпочне проект з розвитку платіжної
інфраструктури України на базі стандарту ISO 20022 з метою покращення
конкурентоспроможності країни та її інтеграції зі світовими ринками.
"Ефективність роботи платіжних систем відіграє значну роль у функціонуванні
сучасної економіки. Впровадження в Україні міжнародного стандарту ISO 20022 є частиною
масштабної ініціативи із трансформації вітчизняного платіжного ринку", – зауважив
заступник голови Національного банку України Сергій Холод. За його словами, метою цього
проекту є модернізація фінансової інфраструктури України та покращення
конкурентоспроможності нашої країни та її інтеграції зі світовими ринками. У НБУ
зазначають, що йдеться про перехід Системи електронних платежів (СЕП) Національного
банку на сучасні та актуальні міжнародні стандарти обміну фінансовими повідомленнями,
що дасть можливість: гармонізувати українській платіжний простір зі світовим, розширити
реквізити платежів додатковою інформацію, підвищити рівень обслуговування та
ефективності платежів, збагатити функціональне наповнення платіжних інструментів на
користь банків та їхніх клієнтів і підвищити рівень автоматизації платежів. У майбутньому
все це спростить взаємодію між українською та міжнародними платіжними системами,
завдяки використанню зрозумілих та загальноприйнятих у світі стандартів. Підтримку та
експертизу із впровадження цього стандарту та трансформації платіжної інфраструктури
українському регулятору надаватиме компанія SWIFT. Як відомо, SWIFT є одним із
розробників міжнародного стандарту ISO 20022 та ключових специфікацій платежів, які
використовуються платіжною інфраструктурою у всьому світу. Ця компанія відігравала
важливу роль у запровадженні цього стандарту в Європі (наприклад, у таких системах, як
SEPA та TARGET2-Securities). Вона працює з усіма великими платіжними організаціями (у
тому числі з Федеральною резервною системою США, Банком Англії, CHIPS, Eurosystem та
EBA Clearing), щоб забезпечити гармонійне впровадження та перехід транскордонних
платежів на міжнародний стандарт ISO 20022 з 2021 року. Стандарт ISO 20022 визначає
універсальний підхід до взаємодії різних систем учасників фінансового ринку, є світовим
відкритим стандартом, що не контролюється якимось єдиним суб'єктом, він відкритий для
всіх бажаючих і безкоштовний для всіх, хто бажає його використати в будь мережі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Світовий банк допоможе Україні з неплатоспроможними банками
25.03.2019

Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за
підтримки Світового банку вдосконалять механізми врегулювання
неплатоспроможності банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Такий крок зроблено задля гармонізації вітчизняного законодавства із нормами
євродиректив, зокрема Директиви 2014/59/ЄС про відновлення платоспроможності та
врегулювання неплатоспроможності банків (Bank Recovery and Resolution, BRRD), що є
зобов’язанням України згідно з Угодою про Асоціацію з ЄС. Реалізація директиви BRRD
передбачає концептуальне вдосконалення підходу до відновлення діяльності та
врегулювання неплатоспроможності банків в Україні, що потребуватиме законодавчих
змін", - йдеться в повідомленні. Робоча група у складі представників Національного банку
України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та Світового банку
запропонувала ключові заходи для поліпшення поточного законодавства та приведення
нормативної бази у відповідність до директиви BRRD, які викладені у записці з основними
рекомендаціями. Цей документ висвітлює основні аспекти майбутнього механізму
відновлення діяльності та врегулювання неплатоспроможності банків, запровадження
якого, в першу чергу, дозволить посилити фінансову стабільність та зменшити потенційну
потребу в державній підтримці банківського сектору. "Протягом банківської кризи 20142016 років успішні операції з відновлення платоспроможності банків були рідкісними. Цей
процес був унеможливлений через відсутність у регулятора необхідних повноважень з
раннього втручання та занадто пізніх тригерів визнання банків "проблемними" і
"неплатоспроможними". Саме тому потрібно вдосконалити режим відновлення діяльності
та врегулювання неплатоспроможності банків з метою кращої готовності до потенційних
фінансових викликів та створення потужніших державних механізмів антикризового
управління", – сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Так, одним із
заходів передбачається впровадження механізму перспективного планування відновлення
та врегулювання банків. Зокрема від банків вимагатиметься розробка планів відновлення
діяльності (recovery plan) протягом відповідного перехідного періоду зі встановленням
спрощених вимог до таких планів для невеликих банків. При цьому, ФГВФО розроблятиме
плани
врегулювання
неплатоспроможності
(resolution
plan).
Запровадження
перспективного планування, механізму раннього втручання дозволить забезпечити
справжню відновлюваність банків, обмежити використання коштів платників податків під
час врегулювання неплатоспроможності банків та відповідно попередити несприятливий
вплив на фінансову стабільність в цілому. Окрім того, пропонується запровадити механізм
раннього виявлення проблем у банках і забезпечити можливість негайного вжиття
відновлювальних заходів. Зміни в законодавчій базі наділять НБУ повноваженнями
вживати заходів раніше – на стадії, коли банк виконує нормативи, але його кількісні та
якісні показники вказують на погіршення або ймовірне погіршення фінансового стану.
Такими заходами можуть стати вимога про часткове чи повне відсторонення або заміну
керівництва банку, внесення змін до організаційної структури банку чи стратегії його
діяльності тощо. Поточні стадії "проблемного банку" та "тимчасової адміністрації"
пропонується об'єднати в новий етап під час застосування Національним банком заходів
раннього реагування. Це дасть НБУ змогу вживати заходів у той час, коли банк ще не став
неплатоспроможним. Передбачається, що негайне вжиття заходів з урегулювання надасть
ФГВФО більше можливостей для розгляду альтернативних по відношенню до ліквідації
банків підходів. Зокрема, пропонується удосконалити інструментарій врегулювання
неплатоспроможності. Оновлена законодавча база має передбачати можливість здійснення
врегулювання неплатоспроможності банку, поки він ще функціонує, та забезпечення
виконання ним критично важливих функцій. З часом механізм врегулювання має
здійснюватися без залучення державних коштів – наприклад, шляхом обов'язкового
списання та конверсії інструментів капіталу або шляхом операції "бейл-ін" – конверсії в
капітал банку його зобов'язань, зокрема, перед інституційними кредиторами банку за
міжбанківськими позиками та перед держателями боргових інструментів. Водночас такий
інструмент, як перехідний банк, міг би використовуватись, в окремих випадках, протягом
нетривалого періоду, коли ймовірність знаходження покупця є високою.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Украинский банк реконструкции и развития переизбрал состав
наблюдательного совета

Збиток банку Пінчука за два місяці продовжував
коливатися біля 560 млн грн

18.03.2019

Украинский банк реконструкции и развития (УБРР) переизбрал
состав наблюдательного совета. Об этом говорится в сообщении банка.
Председателем набсовета переизбран Янь Дуншен.
Заместителем председателя набсовета переизбран Вен Юангуа. Членами набсовета
переизбраны: Тан Вейцзюнь, Руслан Осипенко и Юрий Блащук. 30 ноября 2016 года Фонд
государственного имущества продал 99,9945% акций УБРР единственному участнику
приватизационного конкурса - бирже Bohai Commodity Exchange (BOCE). Сумма сделки
составила 82,827 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
З початку року ПриватБанк
заробив 5,2 млрд
21.03.2019

За підсумками перших двох місяців 2019 року чистий прибуток
ПриватБанку становить 5,2 млрд грн, що на 4 млрд грн більше аналогічного
показника минулого року. Про це повідомила прес-служба ПриватБанку.
Прибуткова робота банку була забезпечена планомірним нарощуванням кредитного
портфеля на 14 млрд грн. При цьому, якщо порівняти із січнем-лютим 2018 року,
ПриватБанк збільшив обсяги високоліквідних активів до 206 млрд грн (+22,2 млрд грн).
Зростання кредитного портфеля насамперед за рахунок роздрібних кредитів (+8,6 млрд
грн) та фінансування малого бізнесу (+1,5 млрд грн) забезпечило в січні та лютому 2019
року зростання процентних доходів банку до 5,5 млрд грн (+1,1 млрд грн). Розширення
платіжних та #cashless послуг забезпечило банку збільшення з початку року чистих
комісійних доходів на 0,5 млрд грн. За період з березня 2018 р. по лютий 2019р. ПриватБанк
забезпечив також приріст ресурсної бази на 12,6 млрд грн, значна частина якого припадає
на кошти роздрібних клієнтів (+10,3 млрд грн) і малий та середній бізнес (+6,8 млрд грн).
Балансовий обсяг рефінансування НБУ з початку року знизився до 9,1 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПриватБанку
УкрСиббанк направит на выплату
дивидендов 2,5 млрд
25.03.2019

УкрСиббанк намерен направить на выплату акционерам дивидендов
за 2018 год 2,527 млрд грн. Об этом сообщил банк в системе раскрытия
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Чистая прибыль банка в 2018 году составила 2,659 млрд грн. Остальные 5% чистой
прибыли акционеры намерены направить в резервный фонд. В 2018 году акционеры
"УкрСиббанка" на годовом собрании 27 апреля решили направить на выплату дивидендов
1,2 млрд грн из чистой прибыли за 2017 год, которая составила 1 млрд 467,44 млн грн. Еще
5% чистой прибыли было направлено в резервный фонд, остальные 194,07 млн грн – на
покрытие накопленного убытка прошлых лет. "УкрСиббанк" основан в 1990 году. Его
акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала
банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%. По размеру общих активов по
состоянию на 1 января 2019 года "УкрСиббанк" занимал 9 место (56,498 млрд грн) среди 77
действовавших банков в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Хто купив активи збанкрутілого банку Курченка
на 23,8 млрд грн з дисконтом 99,9%
25.03.2019

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 березня провів
“голландський” аукціон з продажу пулу активів Брокбізнесбанку на 23,83
млрд грн. Про це повідомляє finbalance.com.ua
Переможцем аукціону стало ТОВ "Фінансова компанія "Депт Фінанс", яке
запропонувало 15,68 млн грн (0,066% від балансової вартості активів). У держреєстрі
кінцевими бенефіціарами цієї компанії вказані Полховський Ігор Стахійович та
Полховський Олександр Ігорович. Полховський Ігор Стахійович у 2011-2012 роках був
главою правління Автокразбанку. До цього він обіймав такі посади: радник ліквідатора
банку “Арма”; тимчасовий адміністратор банку “Столиця”; голова правління
“Південкомбанку”; генеральний директор ТОВ “Європейська агенція з повернення боргів”;
голова правління та голова спостережної ради “ТАС - Бізнесбанку”; радник голови
правління банку Приватбанку тощо. За даними Ради адвокатів міста Києва, Полховський
Ігор Стахійович у 2012 році отримав свідоцтво адвоката. За даними проекту “Посіпаки”,
Полховський Ігор Стахійович до 2007 року був помічником нардепа Артеменка Юрія
Анатолійовича (сьогодні Ю. Артеменко є главою Нацради з питань телебачення та
радіомовлення). За даними Фонду гарантування, до складу пулу активів Брокбізнесбанку,
який купує ТОВ "Фінансова компанія "Депт Фінанс", увійшли права вимоги та інші майнові
права за 493 кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання, права
вимоги за 204 кредитними договорами, що укладені з фізичними особами і забезпечені
іпотекою. Також до пулу ввійшли права вимоги на основні засоби, нерухоме майно,
дебіторська заборгованість та майнові прав за дебіторською заборгованістю. “Спочатку
активи виставлялися на індивідуальних торгах у системі ProZorro.Продажі (більшість –
неодноразово), але не були викуплені. Згодом ці ж активи не були придбані у складі пулів
сформованих за видами активів (кредити юридичних осіб, кредити фізичних осіб,
нерухомість, основні засоби)”, - зазначав ФГВФО. Ліквідація Брокбізнесбанку почалася у
червні 2014 року. ФГВФО планує її завершити в 2019 році. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
США предоставят гарантии владельцу банка "Львов"
по кредиту на $150 млн
25.03.2019

OPIC одобрила кредит до $150 млн для ResponAbility Investments AG,
который компания использует для расширения микрофинансирования и
институтов по поддержке МСБ примерно в 20 странах мандата OPIC.
Как отмечается в сообщении OPIC по итогам принятого 20 марта решения,
финансирование поддержит около 85 тыс. микрофинансовых заемщиков и компаний МСБ,
передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Предполагается, что примерно
65% займа пойдет на поддержку женщин-заемщиков и компаний МСБ, возглавляемых
женщинами. Как сообщалось, в 2018 году швейцарская компания по управлению активами
responsAbility Participations AG приобрела мажоритарный пакет акций банка "Львов" в
размере 51%. Другим крупнейшим акционерами банка на начало года являлся Маргиер
Петурсон (Margier Peturson) – 48,93%. В феврале responsAbility Participations направила
всем другим акционерам публичное безотзывное предложение о выкупе их ценных бумаг.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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26.03.2019

Відповідно до звітності банку “Кредит Дніпро”, за підсумками січнялютого він зафіксував збиток 560,5 млн грн, тоді як за січень негативний
фінрезультат становив 560,1 млн грн.
Нагадаємо, за весь 2018 рік "Кредит Дніпро" звітував про збиток 228,9 млн грн (при
тому, що за січень-листопад негативний фінрезультат був 502,6 млн грн, тобто в грудні він
зменшився на 273,7 млн грн). Збиток цієї фінустанови за 2017 рік - 570,2 млн грн, за 2016
рік - 556,6 млн грн. Задекларований банком показник достатності (адекватності)
регулятивного капіталу на 01.03.2019 - 11,4% (на 01.02.2019 було 12,62%). За результатами
торішнього стрес-тесту (проводився на базі показників на 01.01.2018), банк “Кредит
Дніпро” - для убезпечення від можливих негативних наслідків у випадку реалізації
негативного макроекономічного сценарію - має до кінця 2019 року покрити дефіцит
капіталу ще на 2,1 млрд грн через виконання плану реструктуризації структури активів та
зобов’язань (був погоджений рішенням правління Нацбанку від 28.12.2018).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
У Фонді гарантування повідомили, як виводились
активи з банку "Київська Русь"
28.03.2019

Виведення активів з банку «Київська Русь» відбувалося через
фіктивних чи підставних суб’єктів господарювання шляхом їх
кредитування. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб.
"В цілому, виведення активів з ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» через фіктивних чи
підставних суб’єктів господарювання активно застосовувалося керівництвом банку,
зокрема, шляхом їх кредитування. За цією схемою було видано кредитів на загальну суму
1,28 млрд грн, що складає приблизно третину кредитного портфеля банку", - йдеться у
повідомленні. Також у ПАТ «Банк «Київська Русь» частина кредитів була видана під заставу
цінних паперів, балансова вартість яких вказувалася на рівні 468 млн грн, а оціночна
становила близько 0,1 млн грн. Сміттєві цінні папери були використанні для виведення
коштів з банку та/або як застава, надана банку юридичними особами за кредитними
договорами. Натомість з-під застави виводилось високоліквідне забезпечення у вигляді
нерухомості та майнових прав. У Фонді гарантування також розкрили схему продажу
частини об'єкта нерухомості банку за 42 млн грн, який відбувся за добу до запровадження
тимчасової адміністрації. "Під час реалізації схем виведення ліквідних активів з ПАТ «Банк
«Київська Русь» керівництвом фінустанови було здійснено продаж частини об’єкта
нерухомості банку у Борисполі за ціною 42 млн грн. Покупцем виявилася 86-річна жінка,
паспортні дані та ІНН якої використовувалися під час здійснення процедури купівліпродажу, а реєстрація права власності на цей об’єкт відбулася майже опівночі за добу до
запровадження тимчасової адміністрації. Розрахунок здійснювався коштами, які значилися
на рахунку літньої жінки, але при цьому були предметом забезпечення за кредитними
зобов’язаннями позичальника банку – ТОВ «Компанія «Вища школа реклами». За згодою
банку ці гроші були виведені з-під застави та спрямовані на оплату майна. Наразі тривають
судові процеси по визнанню цих угод нікчемними", - йдеться в повідомленні. Суттєвої
шкоди було завдано банку через виведення коштів з кореспондентського рахунку Meinl
Bank Aktiengesellschaft (Австрія) – майже 1 млрд грн (44 млн дол США). У липні 2015 року
після запровадження тимчасової адміністрації австрійський банк списав гроші банку в
рахунок виконання зобов’язань та погашення боргу компанії-нерезидента, кінцевим
бенефіціаром і фактичним власником якої був засновник банку - Віктор Братко. Ще однією
особливістю є те, що шахрайські дії вчиняв не тільки топ-менеджмент банку, а й керівники
окремих відділень. Зокрема, директор та завідувач каси одного з відділень підробили
документи на видачу готівкових карткових рахунків на близько 500 клієнтів. Таким чином,
було викрадено 14 млн грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ

Підсумки 2018 року лізингодавців –
учасників Асоціації
19.03.2019

За минулий, 2018 рік компаніями – учасниками Асоціації «Українське
об’єднання лізингодавців» надано в лізинг техніки та обладнання на 61%
більше, ніж 2017 року!
«Протягом 2018 р. обсяг нового бізнесу (вартість профінансованих об’єктів лізингу)
склав 14,95 млрд грн– що на 61% перевищує обсяги 2017 року», – повідомила Марина Масіч,
директор Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців. Лідерами за обсягами нового
бізнесу в 2018р. стали такі компанії: «ОТП – Лізинг» (7,267 млрд грн); «УЛФ – Фінанс» (2,594
мдрд грн); «Порше Лізинг Україна» (1,3млрд грн). В 2018 році найвищі темпи зростання
нового бізнесу у порівнянні з минулим роком продемонстрували компанії: «Ілта» (+169%);
«ОТП –Лізинг» (+83%); «УЛФ – Фінанс» та «ВФС Україна» (+76%). Станом на 01.01.2019
загальний обсяг портфелю лізингових компаній – членів Асоціації «Українське об’єднання
лізингодавців» становить 15,545 млрд грн. «Стрімке зростання ринку майже на 34,9% або
4,021 млрд грн) в порівняння з 2017р. зовсім не дивує. Ми повторюємо світові тренди, де
лізинг став конкурентом традиційному банківському кредитуванню. Лізингове
фінансування малого та середнього бізнесу стає одним із найважливіших драйверів
економічного зростання», – підкреслила Марина Масіч. Лідерами за приростом лізингового
портфелю у 2018 році стали компанії: Адванс – лізинг (+ 152%); Кредобанк (+110%); ВФС
Україна (+71%). Збільшення обсягів фінансування предметів лізингу відбувається як за
рахунок активізації роботи з клієнтами, які раніше мали досвід роботи з лізинговими
компаніями, так і за рахунок налагодження більш якісної співпраці з представниками
малого і середнього бізнесу. За даними експертів Проекту USAID «Трансформація
фінансового сектору» динаміка збільшення обсягів фінансування лізинговими компаніями
в Україні майже вдвічі перевищує світову динаміку. За даними World Leasing Yearbook 2019,
зростання обсягів лізингу в ТОП 50 країн склало +16%, а світовий обсяг лізингових угод
склав 1,3 трильйони доларів США. «Серед факторів зростання ринку лізингу, варто
виокремити і такий суттєвий фактор, як краща обізнаність підприємців про нову послугу.
Все більше і більше представників малого та середнього бізнесу дізнаються про те як
працює фінансовий лізинг, які його переваги у порівнянні з кредитом», – підкреслила Юлія
Вітка, заступник керівника Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». Протягом
2018-2019 років Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» разом з Проектом USAID
«Трансформація фінансового сектору» провела 18 освітніх заходів, спрямованих на
популяризацію фінансового лізингу серед підприємців, в яких взяли участь понад 1000
представників бізнесу з 12 областей України». Зокрема з січня по квітень 2019 року
проводяться Ярмарки фінансування бізнесу лізинговими компаніями.
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців»
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Який супермаркет в Україні
найдешевший
26.03.2019

Nielsen: каждый десятый водитель делает ежедневные
покупки в маркетах при АЗК
11.03.2019

Самые востребованные категории товаров в магазинах при
автозаправочных станциях - кофе, чай, вода и хот-доги. Об этом говорится в
данных исследования Nielsen Shopper Trends Petrol Stations.
Данные свидетельствуют, что автомобилисты все более предпочитают магазины на
АЗК. Так, в 2018 году, в среднем, водители посещали их один-три раза в неделю, чаще, чем в
предыдущие годы. При этом 10% респондентов отметили, что делают ежедневные покупки
в маркетах при АЗК. Самые востребованные категории товаров в магазине на АЗК — кофе
(89%) и вода (66%). Не теряют популярность и хот-доги (около 50%). В основном все
востребованные категории несут «импульсный характер», т.е. товары первой
необходимости. При этом отмечается, что при выборе магазина на АЗК предпочтение
отдается удобству расположения, соотношениям цены и качества бензина, чистоте и
гигиене заведения. Так, практически для всех респондентов (97%) важно, чтобы в магазине
присутствовала приятная атмосфера, а также 89% опрошенных отметили, что для них не
менее важно и качество предоставляемого сервиса. Как показал опрос, в 2018 году
столичные водители стали чаще посещать кафе при АЗК. Большинство респондентов
ответили, что перекусывают на АЗК один-два раза в неделю. Только 7% респондентов
никогда не питаются на АЗК. Еда, приобретенная на автозаправочной станции, составляет
14% от среднемесячного заявленного расхода на бензин в 2018 году. Среди горячих
напитков самые популярные у водителей — кофе (88%) и чай (27%). Из еды заказывают
хот-дог (52%), выпечку (36%), бургер (31%), сендвич (16%) и лаваш (13%). В среднем в
кафе водители тратят 64 грн, что на 17% меньше чем в 2017 г. Это говорит о том, что они
перекусывают чаще, но покупают меньше. ...
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам mresearcher.com
Українцям повернули торік 7 млн грн за
неякісні товари й послуги
20.03.2019

Держпродспоживслужба у 2018 році розглянула 21 000 звернень
громадян щодо якості придбаних ними товарів і послуг. Про це повідомила
Mind прес-служба відомства.
45% звернень громадян були щодо якості непродовольчих товарів, майже 40% –
якості робіт та послуг, серед них найчастіше – житлово-комунальних (29%). Такі дані навів
спеціаліст Департаменту захисту споживачів «Держпродспоживслужби» Олег Кобельков.
«За результатами розгляду в 41,5% вимоги задоволені. Споживачам повернуто близько 7
млн грн за неякісні товари», – уточнив він. За словами Кобелькова, наявною є тенденція до
зростання кількості скарг щодо товарів, придбаних в інтернет-магазинах. У 2016 році такі
звернення становили 3,2% від загальної кількості, у 2017-му – 4,5%, у 2018-му – 6,3%.
Заступник голови правління Союзу споживачів України Олег Цільвік вважає, що чинне
законодавство про захист прав споживачів доволі декларативне й не забезпечує реального
захисту прав споживачів, особливо після впровадження обмежень на перевірки бізнесу.
Найскладніше українцям захистити свої права, коли товари або послуги придбані в
компанії, яка працює в тіні, в інтернет-магазинах чи мережах, які широко використовують
ФОПів замість найманих працівників. Більшість компаній досі ігнорує вимогу про продаж
техніки винятково за фіскальними чеками. «Це не одиничні випадки – це системні
порушення з боку навіть величезних ритейлерів, інтернет-магазинів, які займають близько
половини ринку інтернет-комерції», – зазначив Цільвік. Також він звернув увагу на питання
до ефективності роботи самої «Держпродспоживслужби». За його словами, рівень
задоволення споживчих позовів – до 5–7%, деякі скарги не розглядаються по півтора роки.
Додамо, що в межах впровадження в Україні європейських підходів до захисту прав
споживачів, планують запровадити механізм досудового вирішення спорів між споживачем
та бізнесом. Це передбачає просту процедуру звернення для захисту своїх прав, безоплатно
або з мінімальною оплатою, та строки розгляду до 90 днів. Споживач, у якого є претензії до
товару, може звернутися спершу до продавця, а якщо питання не вирішилося – до
відповідних органів. Поширеною є практика вирішення спорів асоціаціями підприємців.
«Якщо асоціація дорожить своєю репутацією й прагне, щоб їхній продукції довіряли – такий
бізнес сприяє швидкому розгляду спорів і виконує такі рішення без залучення державних
органів. Це спрощує процедуру, і її вартість є дуже низькою як для бізнесу, так і для
споживача», – зазначив Руслан Ткаченко, керівник експертної групи з питань
співробітництва у сферах агарної політики, захисту прав споживачів і технічного
регулювання Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
Законодавчі рамки для такого механізму вже розробляють у робочій групі при
Мінекономрозвитку, яка об’єднує представників влади, громадськості та бізнесу. Також у
Мінекономрозвитку спільно з Офісом європейської і євроатлантичної інтеграції,
європейськими партнерами, бізнесом та громадськістю розробляють спеціальний
мобільний додаток з порадами для споживачів щодо критеріїв вибору продукції та
звернення до державних органів, якщо виникла проблема. Експерти зауважили, що бізнес,
який працює легально, зацікавлений у контролі якості та захисті прав споживачів, зокрема,
і у впровадженні так званої ініціативи «про кешбек», яка передбачає винагороду для
споживача за виявлення фіктивних фіскальних чеків. «Прозорий, «білий» бізнес дійсно
зацікавлений у тому, щоб не було порушень прав споживачів. Тому що, працюючи в
легальних умовах, ви опиняєтеся у неконкурентних умовах поряд із сусіднім магазином, де
працюють 10–30 ФОПів, які реалізують контрабандну продукцію. Як утримати споживача,
якщо різниця у вартості однакового товару сягає 30–50%? А «чорний» бізнес не
зацікавлений, щоб з’являлися нові інструменти, які дозволять карати за порушення», –
пояснює Олег Цільвік. Корисним інструментом також можуть бути низові ініціативи,
засновані на співпраці бізнесу та громадськості. Наприклад, на основі литовського досвіду в
Україні створили карту АЗС, легальність яких викликає сумніви. Споживачі можуть
залишити інформацію про підозрілу заправку, а модератор платформи, проаналізувавши
інформацію, приймає рішення позначити її на карті, розповідає Олег Зубченок, заступник
президента нафтогазової асоціації, голова комітету з розвитку конкуренції, учасник
Української ради бізнесу. За його словами, зараз в Україні функціонує приблизно 1500
нелегальних АЗС. Минулого року через них могли продати до 500 000 тонн пального, не
сплативши до бюджету близько 10 млрд грн податків.
Читати повністю >>>
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Протягом тижня автори досліджували ціни на 40 видів продуктів у
київських супермаркетах і знайшли найдешевший. Утім і він виявився
неідеальним. У якій торговельній мережі найнижчі ціни і що не так в сфері
торгівлі загалом?
У рамках проекту "Менші ціни" Українське товариство економічних свобод
регулярно проводить громадські кампанії, націлені на зниження цін на товари, за які
українці з різних причин переплачують. Раніше УТЕС уже демонстрував, що товари в
Польщі значно дешевші, ніж в Україні. Передусім - одяг. З огляду на це у Верховній Раді був
навіть зареєстрований законопроект про здешевлення одягу. Проте ціни на одні і ті ж самі
товари можуть суттєво відрізнятися і всередині країни. І не лише країни, а в межах одного
міста, чи навіть в одній торгівельній мережі.
В якому з супермаркетів найнижчі ціни? Відповісти на це питання виявилося
доволі складно, адже в процесі цінового моніторингу автори зіткнулися з неймовірною
кількістю труднощів та етичних нюансів стосовно встановлення цін в магазинах. Чому
складно порівнювати ціни в супермаркетах: По-перше, ціни в супермаркетах однієї мережі
можуть бути різними. По-друге, в магазинах різний набір товарів різних торговельних
марок та різної ємності фасування. По-третє, ціни на товари змінюються швидко і
непередбачувано, навіть упродовж одного дня. Щоб проілюструвати наскільки різняться
ціни навіть на однакові товари, пропонуємо подивитись, скільки коштує такий популярний
продукт як Coca-Cola в різних мережах. Виявляється, ціна на одну і ту саму пляшку Coca-Cola
в одному магазині в один і той самий день може бути в півтора рази вища за ціну в іншому
маркеті. Не менш складно було визначити набір товарів для порівняння цін. Оптимальний,
на думку авторів, варіант отримання якісних результатів моніторингу — вивчення цін на
перелік продуктів, який встановлює уряд для розрахунку прожиткового мінімуму.
Прожитковий мінімум складається з десятків видів продуктів. Цей перелік, насправді,
недостатній для виживання, але для розрахунку цін це не має значення. При відборі товарів
автори дослідження брали до уваги найдешевший товар з фасованих, адже в деяких
супермаркетах відсутня категорія товарів "на вагу". До речі, визначити, який з упакованих
продуктів найдешевший, теж непросто, адже продукцію часто продають в розфасовці 700,
800 та 900 грамів. Ціль таких маніпуляцій — ввести в оману споживача щодо реальної
вартості товарів. Це не єдиний приклад нечесного ціноутворення, є ще практика "акційних"
цін. В ході моніторингу цін на сіль під час "соляної лихоманки" автори виявили, що в
супермаркетах продукт коштує однаково, але у двох така ж ціна була вказана з позначкою
"акційна". Значні цінові розриви щодо базового товару, який видобувається в одному місці
на одному державному підприємстві, зберігаються досі.
Який супермаркет виявився найдешевшим? У лютому протягом тижня автори
фіксували ціни на 40 видів продуктів у двох-трьох магазинах кожної з 13-ти найбільших
торговельних мереж України. Це дозволило не лише порівняти вартість 520 продовольчих
товарів, а й вирахувати суму витрат в кожному супермаркеті на на задоволення потреби в
харчуванні українця упродовж місяця. Фотографувати в магазинах часто заборонено.
Премію за дружелюбність громадська кампанія дає супермаркетам "АТБ", Billa, "Велика
кишеня" та "Фора". В "Екомаркеті" автори отримували зауваження, а з "Варусу" їх двічі
виганяли. Дарма, бо за результатами дослідження найдоступнішим супермаркетом став
саме "Варус". Вартість місячної норми харчування, 55,5 кг їжі, коливалася від 1 461 грн у
"Варусі" до 1 833 грн у "Мегамаркеті", а різниця у вартості набору продуктів "споживчого
кошика" в найдорожчій та найдешевшій торговельних мережах України сягає 25%. Цей
моніторинг не має на меті ні реклами, ні антиреклами торговельних мереж чи марок.
Ініціюючи проведення цього заходу, автори прагнули підтвердити або спростувати
твердження торговельних мереж щодо економії, у чому вони запевняють покупців.
Отриманий висновок буде перевірено — автори мають намір повторити моніторинг.
Неприємні висновки: що показало дослідження? Головний результат дослідження
- розуміння, що ціни в супермаркетах коливаються, щоб привабити покупців "дешевими"
товарами і спонукати їх переплатити за інші товари. Адже немає реальних причин для того,
щоб пачка кави одного виробника коштувала в різних супермаркетах настільки по-різному
- відмінність в деяких випадках сягала 50-100%. Ліквідувати такі цінові розриви може лише
вільна конкуренція. Однак її принципи спрацьовують лише тоді, коли споживач
усвідомлює, де і наскільки товар дешевший. Тобто ключове питання - законодавче
регулювання прозорості ціноутворення на споживчі товари, завдяки якій покупці могли б
робити кращий вибір. Мережі мусять вказувати ціни не за одиницю товару, а за 100 грамів
продукції. Покупці повинні усвідомлювали, що крупа, фасована в упаковку вагою 850
грамів, коштує на рівні з продукцією інших виробників, що має стандартну вагу, а може,
навіть дорожча. Крім того, необхідно заборонити використання позначки "акція" для
товарів, які не є акційними, бо споживач, купуючи їх, не отримує вигоди. Тим більше не слід
спекулювати на нераціональних побоюваннях під час воєнного стану. Не завадило б
зазначати в ціннику розмір націнки, яку роблять мережі, чи, принаймні, вказувати
вчорашню ціну. Це дозволило б покупцям робити більш усвідомлений вибір.
Читати повністю (інфографіка) >>>
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Заступником СЕО Varus призначений колишній
топ французької мережі супермаркетів
19.03.2019

Заступником виконавчого директора Varus призначений колишній
генеральний директор французької мережі супермаркетів Intermarche в
Польщі Армен Папазян. Про це пише rau.ua
В команду Varus Армен перейшов з європейської мережі продуктово-промислових
супермаркетів Intermarche. Там він обіймав посаду генерального директора рітейлера в
Польщі, відповідаючи за впровадження і реалізацію комерційної стратегії компанії. У 19982006 і 2009-18 роках займав ряд топових посад в Carrefour Polska, серед яких: комерційний
директор непродовольчих товарів, комерційний директор food-напрямку, створив і керував
новим відділом В2В, а також відповідав за підвищення ефективності роботи супермаркетів
і гіпермаркетів. У 2006-09 роках працював в Україні в О’кей Україна, де в якості керуючого
директора запустив на ринок українську мережу гіпермаркетів О’кей. “Я уважно вивчив
динаміку українського ринку рітейлу, він стрімко розвивається, відкритий і готовий
мінятися. Для мережі Varus є великий простір для подальшого зростання в різних форматах
і каналах продажів, тому моя мета – передавати знання, ділитися своїм професійним
досвідом, щоб Varus, зміцнивши свої позиції, став лідером у сегменті “, – зазначає Армен
Папазян. У компанії переконані, що завдяки міжнародному досвіду Армен посилить позиції
мережі на ринку України.
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

Сільпо відкрив магазин в стилі «хіппі»
на Окружній дорозі Києва

Metro планує відкрити в цьому році
6 магазинів "Бери-Вези"
21.03.2019

Новий супермаркет Сільпо, натхнений «дітьми квітів», розпочав
роботу 21 березня у селі Софіївська Борщагівка на вул. Київській, 36. Як
повідомила прес-служба компанії, площа нового магазину складає 1500 м².
В асортименті торгової точки традиційно представлені свіжі риба та овочі, запашна
випічка, вишукані десерти від власної кондитерської та готові страви для тих, хто не хоче
витрачати сили на приготування їжі. В магазині також можна придбати ароматну
свіжообсмажену каву, рибу власного копчення, страви гриль на дровах та піцу. Якісними
продуктами від локальних виробників клієнтів Сільпо забезпечить «Лавка традицій», а
інгредієнтами для екзотичних страв стане продукція власного імпорту. Крім того, на
території супермаркету буде працювати квітковий бутік з професійним флористом. У
магазині працюватимуть 8 стаціонарних кас, 5 – самообслуговування, 2 експрес та 3 каси
для покупців тютюну. Для автомобілістів поряд із супермаркетом обладнана парковка.
Нагадаємо, торгова мережа Сільпо – одна з найбільших національних мереж продовольчих
супермаркетів. Вона входить до Fozzy Group, яка також розвиває мережі магазинів Фора,
Thrash!, Fozzy C&C та низку інших. Сільпо – це магазин самообслуговування, асортимент
якого налічує до 35 000 найменувань продуктів харчування й супутніх товарів залежно від
розміру торгової площі. Станом на 20 березня 2019 року торговельна мережа Сільпо
налічувала 243 супермаркети.
Читати повністю >>>

Читайте також: Як виглядає Сільпо в стилі
“Джаз” в СТРЦ Spartak >>>

За матеріалами rau.ua
Сергій Дружук, Вопак і Пакко: Гіпермаркети
поступово зникають з ринку
25.03.2019

Генеральний директор компанії Гіппо, яка розвиває мережі магазинів
Вопак та Пакко, розповів про актуальні тренди, нові технології та зміни
споживчої поведінки в українському продуктовому рітейлі.
Гіппо (до грудня 2018-го – Пакко Холдинг) – один з найбільших операторів на ринку
українського рітейлу. Компанія розвиває мережі Вопак (56 магазинів) і Пакко (14
магазинів), працює в дев’яти областях Західної України. В інтерв’ю для каналу Перший
генеральний директор Гіппо Сергій Дружук розповів про «магазини майбутнього» та рівень
сервісу в продуктовому рітейлі України, актуальні формати та занепад гіпермаркетів,
нинішні тренди, зміну споживчої поведінки покупців та інше. Портал RAU публікує
найцікавіші тези матеріалу.
Про «магазини майбутнього». Інновації потребують великих матеріальних затрат.
Amazon витратив для першого магазину майбутнього ≈ $1 млн тільки на автоматизацію.
Розвиток магазинів без кас і касирів викликаний різними чинниками. Один із них –
здорожчання оплати працівників. Людям з кожним роком треба буде платити все більше й
більше. Зарплата зменшуватись не буде. У нашій фінансово-економічній ситуації поява
магазинів майбутнього в Україні поки що на межі фантастики. Але це майбутнє. Від нього
ніхто не втече, і всі будуть змушені – хто швидше, хто повільніше – йти в цьому напрямку.
Ми працюємо над вдосконаленням усіх процесів в магазинах. Те, що ми вже робимо, – це
каси самообслуговування, де клієнти самі сканують свій товар і оплачують його без готівки.
Про рівень сервісу в продуктовому рітейлі. Українцям треба спілкуватися. Тому в
нас повністю не зникне обслуговування продавцями. Наш сервіс на голову вищий, ніж у
Європі. Є така статистика, що про позитивний досвід люди розкажуть одному-двом
знайомим, а про негативний – десятьом. Ми завжди цю формулу тримаємо в голові, коли
говоримо про важливість обслуговування. Маємо гарячу лінію, яка допомагає нам бачити
всі недоліки. Магазини навіть оновлюють інтер’єри, щоб людям приємніше було в них
перебувати. Ще кілька років тому, відкриваючи магазин, використовували обладнання, яке
було у вжитку в Європі. А зараз – все нове.
Про актуальні формати та занепад гіпермаркетів. Ми маємо п’ять форматів
магазинів, які вирішили розвивати далі. Це 2 формати гуртівень Пакко (Пакко-дискаунтер,
де площа 100-400 кв. м, зменшений асортимент і низька цінова політика, та Пакко+, де
більша площа та розширений асортимент) та три формати супермаркетів Вопак
(супермаркет, магазин біля дому та експрес-маркет). Гіпермаркети у портфель наших
форматів не входять і найближчим часом входити не будуть. Вони поступово зникають з
ринку. Для порівняння, у Польщі за минулий рік відкрили три гіпермаркети, а магазинів
біля дому та міні-маркетів – близько 5000. Формати супермаркет, магазин біля дому та
експрес-маркет найбільш пристосовані до ринку. Змінюється культура споживання.
Людина вже не хоче гуляти по гіпермаркету, щоб знайти там молоко.
Про нинішні тренди в рітейлі та потреби клієнтів. Якщо 2017-й був роком
занепаду роздрібної торгівлі, то 2018-й став початком «еволюції рітейлу». Одним із трендів
найближчого майбутнього стане «зручність у всьому», іншими словами, орієнтація на
клієнта. Зараз модно знати свого споживача, розуміти його потреби та бажання. Клієнти
хочуть отримувати індивідуальний підхід та інформативні консультації щодо продукту.
Через мобільні додатки можна отримати інформацію про кращі цінові пропозиції та акції.
Інший тренд – магазин стає місцем, куди люди приходять не тільки за покупками, а й для
того, щоб провести час, посидіти в інтернеті, зарядити телефон, попити каву. Для цього
облаштовують невеликі фудзони. Рітейлери дбають про те, щоб покупці могли придбати
товар як офлайн, так і онлайн. Технології змінили спосіб оплати. Готівка більше не головує.
Про зміну споживчої поведінки та продуктової корзини >>>
За матеріалами rau.ua
ГП "Укрспирт" планирует открыть еще 10 магазинов
и запустить франшизу
26.03.2019

Государственное предприятие "Укрспирт" планирует к концу 2019
года расширить сеть собственных магазинов "Национальный продукт" еще
на 10 точек - до 17 магазинов, сообщила пресс-служба компании.
"В течение 2018-2019 годов было открыто семь магазинов, в которых представлено
более 800 наименований алкогольных напитков, ассортимент товаров пополняется. К
концу 2019 года планируем открыть еще десять магазинов сети "Национальный продукт" и
продавать франшизу. Объем инвестиций может составлять около 3 млн грн", - сообщили в
пресс-службе ГП. По данным "Укрспирта", компания дорабатывает новую концепцию
формата заведений, которая предусматривает появление в магазинах отделов гастрономии
и быстрого питания. Кроме того, "Укрспирт" намерен увеличить долю на рынке водки до
5%. "Сейчас ГП "Укрспирт" осуществляет производство водки в незначительном объеме –
нам не хватает оборотных средств и возможностей для гибкой маркетинговой стратегии.
Но постепенно спрос на нашу продукцию растет. Мы планируем увеличивать долю до 5%
рынка", - объяснили агентству в госкомпании. В частности, "Укрспирт" планирует в
ближайшее время восстановить производство водки в цеху розлива ликероводочной
продукции в Винницкой области. ГП "Укрспирт" – крупный производитель спирта и
спиртосодержащей продукции в Украине. ГП находится в управлении Министерства
аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 36
млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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27.03.2019

До кінця наступного року німецький рітейлер Metro Cash&Carry
збирається відкрити 20 торгових точок зменшеного формату площею 15002000 квадратних метрів під брендом "Бери-Вези".
"Ми плануємо відкрити шість магазинів у 2019 році. Це досить амбітно для компанії,
так як останнє відкриття відбулося ще в 2012 році. Всього ми плануємо відкрити 20 об’єктів
до кінця 2020 року", – сказав начальник управління з регіонального розвитку Metro
Cash&Carry Україна Дмитро Бова. За його словами, пріоритетами для розвитку мережі
стануть області, де відсутні гіпермаркети Metro. Водночас, компанія віддасть перевагу
регіонам, у яких потенціал продажів найбільший. "Наприклад, це Хмельницький, Черкаси,
Чернігів, Ужгород та Херсон. Можливо, ми розглянемо можливість повернутися в
Кропивницький та Кременчук", – уточнює топ-менеджер Metro. Для пошуку найбільш
оптимальних локацій для магазинів Metro Cash&Carry Україна залучила консалтингову
компанію Advisor. "Перш за все завданнями повинні займатися не заангажовані люди з
актуальними даними ринку. Це як раз і є real estate agencies. Вони мають необхідний штат,
базу і час на холодний пошук об’єктів", – підкреслили у компанії. І додали, що зі свого боку
"сформували чіткі вимоги, які будуть базисом для пошуку". "Це вже принесло результати у
вигляді 15-16 об’єктів, із яких два – у детальному опрацюванні", – зазначив Бова. У
Retail&Development Advisor розповіли, що вимоги до локацій і приміщень відрізняються від
традиційних потреб FMCG-рітейлерів. Наприклад, вимоги до локації в житловому районі,
що традиційно висуваються продуктовими мережами, у випадку з Metro не є пріоритетом.
"Для німецького рітейлера, орієнтованого на B2B-сегмент, важлива наявність поблизу
основних клієнтів – закладів громадського харчування і магазинів традиційного роздробу",
– пояснили у консалтинговій компанії. Тому для розташування магазинів шукають місце,
"де їх концентрація (географія розташування) найбільша і логістика клієнтів буде займати
менше часу". Нагадаємо, на початку березня шведська компанія IKEA, найбільший у світі
рітейлер меблів і товарів для дому, відтермінувала вихід на український ринок. Причиною
тому стала затримка будівництва торговельно-розважального центру "Ocean Mall" у Києві.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 NOT-FOOD

 WELLNESS & DROGERIE
 WELLNESS & BEAUTY (КОСМЕТИКА, ПОБУТОВА ХІМІЯ, ПАРФУМЕРІЯ, ЗАСОБИ ГІГІЄНИ, ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)

EVA відкриває перші об’єкти на місцях
магазинів мережі Чистий дім
18.03.0219

Allretail стало відомо про відкриття в кінці лютого 2019 Року
першого магазину EVA на місці колишньої торгової точки «Чистий дім» (за
адресою: Миколаївська обл., с. Великі Копані, вул. Соборна, 58 Б).
За інформацією видання, з лютого по середину березня Лінія магазинів EVA вже
відкрила сім нових об’єктів розташованих за адресами, де працювали магазини мережі
«Чистий дім» – в Миколаєві, Каховці, Чаплинці та в уже згаданому с. Великі Копані. Вони
розташовані в наступних локаціях: с. Великі Копані, вул. Соборна, 58 Б; Миколаїв, вул.
Будівельників, 14; Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/2; Миколаїв, просп. Центральний, 24;
Миколаїв, просп. Богоявленський, 26; смт. Чаплинка, вул. Асканійська, 44 А; Каховка, вул.
Фаїни Гаєнко, 12. У виданні припускають, що швидше за все, в даному випадку йдеться про
переуступку прав оренди на колишні магазини “Чистого будинку” на користь ТОВ “РУШ”.
Про можливе поглинання “Чистого будинку” мережею EVA ЗМІ повідомляли в лютому
цього року. Тоді прес-служба ТОВ “РУШ” спростувала інформацію про угоду, повідомивши,
що “Національна мережа Лінія магазинів EVA ніколи не розглядала можливості придбання
вищевказаної компанії, а також ніколи не отримувала пропозицій з інформацією щодо її
купівлі”. Цілком можливо, що незабаром варто чекати відкриття нових об’єктів EVA на місці
магазинів «Чистий дім».
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Во Львове открылся новый магазин
BROCARD
20.03.2019

Располагается он в СТРЦ Spartak. Для Львова это - уже шестой магазин
сети, тогда как по всей Украине открыто 92 торговые точки BROCARD. Об
этом сообщает trademaster.ua
Львовский BROCARD оформили в лаконичном черно-белом дизайне, проведя четкую
конфигурацию по брендам. Пространство разделено на женскую и мужскую половины, где
выделены зоны декоративной косметики, парфюмерии, а также средств для ухода за кожей
и волосами. Таким образом руководство магазина надеется облегчить своим клиентам
поиск товара и навигацию по магазину. В новом BROCARD также присутствует широкий
ассортимент корейских тканевых масок и аксессуаров для макияжа. Елена Лада, директор
по стратегическому развитию в компании “Брокард-Украина”, отмечает: “В 2019 году мы
открыли уже 2 новых магазина BROCARD, и оба – во Львове, что свидетельствует о нашей
безусловной вере в потенциал Западной столицы Украины. Уверены, любовь львовян и
гостей города к качественной и оригинальной косметике и парфюмерии, а также удачное
расположение ТЦ в одном из самых густонаселенных районов города с удобной
транспортной развязкой сделают BROCARD в СТРЦ Spartak одним из хэдлайнеров региона”.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Компанія Blauri стала членом Асоціації
рітейлерів України
20.03.2019

Мережа магазинів натуральної органічної косметики Blauri
приєдналася до профільного об’єднання гравців ринку роздрібної торгівлі.
Про це повідомляє прес-служба Асоціації
Blauri – надійний постачальник органічної косметики на ринку України. Всі бренди,
представлені в магазинах мережі, мають натуральний і органічний склад. Серед них Saules
Fabrika (Латвія), Helan (Італія), Pierpaoli (Італія), Skin & Tonic (Великобританія), Mokosh
(Польща) та інші. Основна відмінність кожного з цих брендів – ексклюзивність на території
України. Магазини Blauri можна знайти в Києві на вул. Велика Васильківська, 72 в ТЦ
Олімпійський, а також на вул. Берковецкая, 6 Д в ТРЦ Lavina Mall. Місія компанії – реалізація
натуральних засобів по догляду за шкірою обличчя, тіла і волоссям для найвимогливіших
клієнтів, які вибирають природну турботу. Керівництво та колектив RAU вітають вступ
компанії Blauri в Асоціацію і сподіваються на довгий, успішне та взаємовигідну співпрацю.
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

В Киеве открыли 800-й
магазин EVA

В Киеве открылся первый
магазин Decathlon
25.03.2019

Располагается он в торговом центре “Оазис” по адресу проспект
Оболонский 47/42. Площадь нового магазина - более 200 квадратных метров.
Об этом сообщает портал malls.ua
Маркетинг-директор сети Анна Гришина отмечает: “С каждым годом сеть магазинов
EVA растет и развивается, мы уверенно движемся к отметке в 1000 магазинов. Именно
благодаря усилиям каждого сотрудника и профессионализма команды, мы планируем
совершенствоваться и обеспечивать доступность и комфорт в совершении покупки для
жителей самых отдаленных городов по всей территории Украины. Спасибо, что вы с нами!”.
Напомним, что за 16 лет существования сеть EVA открыла свои торговые точки в 291
городах Украины, обеспечив работой более 10 тысяч человек. В 2019 году уже было
открыто 34 новых магазина в разных частях страны, общей площадью более 5,5 тысяч
квадратных метров. Руководство EVA отмечает, что приоритетом для компании остается
развитие собственных торговых марок. В их списке - более 37 брендов, которые пользуются
большим спросом у покупателей.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua

24.03.2019

Международная сеть магазинов товаров для спорта Decathlon,
входящая во французский Auchan Holding, 23 марта 2019 года официально
открыла первый магазин в Киеве.
Торговая точка размещена в первой очереди «Ритейл Парк Петровка», ее площадь
составляет 2500 кв. м. Строительство магазина длилось четыре месяца, объем инвестиций
составил €1 млн. «Нашей главной целью сегодня является открытие первого магазина
Decathlon в Киеве. Сначала мы узнаем больше о предпочтениях украинцев. Исходя из этих
знаний, мы сможем думать об открытии магазина в другом городе. Наша мечта – иметь
хотя бы один магазин в каждой области», – прокомментировал Флоран Гийе, генеральный
директор Decathlon (Украина). Первый магазин Decathlon открыт в 1976 году во Франции. В
настоящее время бренд насчитывает более 1500 магазинов в 56 странах мира.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
В LPP Україна відбулася
зміна керівництва
25.03.2019

ТОП-5 сетей формата drogerie
по итогам 2018 г.
25.03.2019

В прошлом году розничные сети формата drogerie открыли 350
магазинов, из которых чуть больше половины пришлось на лидера рынка
Eva, подсчитали в исследовательской компании GT Partners Ukraine.
Регионы, в которых развивались больше всего сети, – Запад и Восток Украины, где,
по данным Госстата, наблюдался наибольший рост объема продаж всего розничного рынка
в 2018 году. Отчет GT Partners Ukraine о рынке drogerie основан на мониторинге развития
22 сетей. Компания предоставила Retailers некоторые данные из этого отчета. Стоит
отметить, что сеть "Копiйочка" позиционирует себя как магазин нужных вещей. То есть там
продаются больше товаров, чем в сетях формата drogerie (косметика, парфюмерия,
средства гигиены, бытовая химия и хозтовары). "Мы включили
"Копiйочка" в
исследование, так как 60% ассортимента – такой же, как в drogerie. Но не включили, к
примеру, сеть "Червоний маркет", у которой с ассортиментом с точностью до наоборот", –
пояснил Retailers руководитель GT Partners Ukraine Игорь Гугля. Первая тройка лидеров –
это национальные сети, которые работают в 24 областях Украины. Сеть "Копiйочка"
представлена в 9 областях, а "Шик і Блиск" – в 11. Наибольшее количество магазинов
ритейлеры открыли в Западном регионе. На втором – Восток страны. Стоит отметить, что
по данным Госстата, в 2018 году двузначные темпы роста объема розничного рынка
показали области Луганская (+ 26,8%), Донецкая (+14,2%), а также Закарпатская (+12,7%),
Тернопольская (+10,1%), Ивано-Франковская (+10,7%) и Полтавская (+12,3%).
Читать полностью (инфографика) >>>
© Вероника Гаврилюк
По материалам retailers.ua

В українському підрозділі польського fashion-гіганту LPP, що розвиває
мережі магазинів Reserved, Mohito, Cropp, House та Sinsay, призначено
тимчасового керівника.
Як стало відомо RAU, посаду директора компанії «ЛПП Україна» посіла Зоряна Бринь.
Вона працює в українському підрозділі LPP більше десяти років, й раніше була керівником
юридичного департаменту компанії. Відповідно, Олексій Смірнов, який керував компанією
з 2012 року, вирішив залишити команду «ЛПП Україна». В той же час, в хед-офісі LPP у
відповідь на запит RAU зазначили, що Зоряна Бринь призначена керівником тимчасово.
“Поки ми не знайдемо менеджера країни, вона є нашим тимчасовим адміністратором LPP в
Україні”, – повідомили в прес-службі LPP. Нагадаємо, восени в 2018 року український
підрозділ LPP також посилив департамент оренди новим фахівцем. Тоді менеджером з
оренди LPP Україна був призначений Вадим Зінченко, який раніше обіймав аналогічну
посаду в девелоперській компанії Ceetrus Ukraine (екс-Immochan Ukraine). Довідка. Польська
LРP S.A. була створена в 1995 році, а перший магазин (Reserved) відкрила в 2000 році.
Станом на лютий 2018 року компанія управляла більше ніж 1700 магазинами в 18 країнах
Центральної та Східної Європи, Близького Сходу. В Україні мережі LРP розвиває дочірнє
підприємство LPP Україна. Перший магазин рітейлера в країні відкрився в 2003 році, а зараз
це одна з найбільших fashion-компаній в Україні за кількістю магазинів і товарообігом.
Станом на початок 2018 року мережа LPP в країні налічувала 88 торговельних точок
загальною площею близько 49 000 кв. м.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Один з найбільших рітейлерів відкриє 6-ть магазинів
європейських брендів

 DROGERIE & HEALTH (АПТЕКИ. МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ)

28.03.2019

Аптечная сеть "Фармация" по итогам 2018 г.
сократила чистую прибыль на 24,3%
22.03.2019

ПАО "Аптечная сеть "Фармация" (Одесса) по итогам 2018 года
сократила чистую прибыль на 24,26% по сравнению с 2017 годом- до 21,909
млн грн. Об этом сообщает fixygen.ua
Согласно сообщению о годовом общем собрании акционеров, назначенном на 23
апреля, за год она сократила активы на 46,14% - до 204,272 млн грн. ПАО "Аптечная сеть
"Фармация" (ранее - ОАО "Фармация") создано путем преобразования акционерной фирмы
"Фармация". Включает в себя 36 аптек в Одессе. Как сообщалось, по итогам 2017 года
"Аптечная сеть "Фармация" увеличила чистую прибыль на 20,78% по сравнению с
показателем 2016 года - до 28,927 млн грн. Согласно данным Госреестра, конечным
бенефициарным собственником ПАО "Аптечная сеть "Фармация" является Юрий Родин.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 FASHION RETAIL (CLOTHES & SHOES - С&S)

KarKat Fashion откроет магазины Women'secret и
Springfield в киевском ТРЦ River Mall

Рітейлер ARGO планує відкрити шість монобрендових магазинів Scotch & Soda, Liu Jo, Lee Cooper, Penti, OVS Kids і Parfois - в споруджуваному в
Дарницькому районі столиці торгово-розважальному центрі River Mall.
Компанія вже орендувала близько 800 кв. м під ці проекти. Площа магазину Scotch &
Soda складе 180 кв. м, Liu Jo - 162 кв. м, Lee Cooper - 105 кв. м, Penti - 74 кв. м, OVS Kids - 180
кв. м, Parfois - 96 кв. м. ARGO вивела італійський преміальний бренд Liu Jo і голландський
Scotch & Soda на ринок України у 2018 р. У ТРЦ River Mall магазини даних брендів стануть
вже третіми в кожній з мереж. У 2017 році ARGO повернула в Україну англійський бренд Lee
Cooper. В даний час діє одна торгова точка даного бренду, в ТРЦ River Mall запрацює друга.
Португальський бренд Parfois займається виробництвом жіночих сумок, прикрас, модних
аксесуарів (окуляри, капелюшки, хустки) одягу та взуття. В Україні бренд представлений з
2007 р. і зараз налічує дев'ять торгових точок. Penti - другий за величиною виробник
жіночої, чоловічої та дитячої нижньої білизни в Європі. Мережа налічує понад 400
магазинів в 30 країнах світу, в Україні діє дві торгові точки. Італійський бренд дитячого
одягу OVS kids торгової мережі ARGO представлений двома магазинами в Україні. Компанія
Арго - торгівельна мережа, створена в 1991 році. Перший магазин мережі Lee & Wrangler
відкритий в Києві в 1992 році, пізніше ARGO вивела на український ринок бренди Reebok,
United Colors of Benetton і Leather Palace. Зараз торговельна мережа розвиває більше 22
мультибрендових і монобрендових форматів. На початок 2019 року мережа налічує 44
магазини в Києві, Борисполі, Одесі, Харкові та Львові. Компанія представляє в Україні
бренди Mango, Hummel, KVL, Benetton, Parfois, Orsay, Penti, Desigual, Piazza Italia, Liu Jo, Lee
Cooper, Scotch & Soda, Vila, Vero Moda, Timeout, Jack & Jones, OVS Kids, Only, Only & Sons.
Відкриття ТРЦ River Mall заплановано на весну 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

20.03.2019

Эстонская компания KarKat Fashion, эксклюзивный представитель
испанской компании Tendam Global Fashion Retail в Украине, намерена в 2019
году открыть три новых магазина брендов Women'secret и Springfield, два из
которых разместятся в киевском ТРЦ River Mall.
Как сообщила пресс-службе ритейлера, в результате сеть магазинов группы
испанских брендов в Украине вырастет до 19 торговых точек. "Бренд Springfield активно
развивается и на сегодня уже насчитывает семь магазинов, расположенных в ведущих
торговых центрах Киева и Львова. Магазин в ТРЦ River Mall станет восьмым в Украине. Его
пространство будет организовано таким образом, чтобы создать больше свободного места
для передвижения покупателей. В целом магазин будет оформлен в стиле industrial с
акцентом, что Springfield – одежда для городской жизни", - сообщили в компании. По ее
данным, площадь торговой точки в ТРЦ River Mall составит 133 кв. м. Кроме того, KarKat
Fashion планирует открыть в торговом центре магазин бренда Women's Secret площадью 93
кв. м. "Данный магазин будет реализован в концепте bogetic (от слов boheme і poetique). В
Украине магазины сети представлены в трех городах – Киеве, Львове и Днепре. На сегодня
бренд насчитывает девять магазинов. В ближайшее время планируется открытие еще двух
магазинов, в том числе в ТРЦ River Mall", - сообщили в KarKat Fashion. По информации
компании, оба магазина разместятся на первом этаже бутиковой галереи, рядом с
крупными универмагами испанской группы Inditex. Их открытие запланировано в день
официального запуска ТРЦ River Mall, строительство которого находится на завершающем
этапе. Как сообщалось, эстонская компания KarKat Fashion начала деятельность в Украине в
2013 году с приобретения прав на управление магазинами Women'secret и Springfield у
компании Melon Fashion Group. На сегодня Karkat Fashion развивает в Украине три
испанских бренда группы Tendam: Springfield, Women's Secret и Pedro del Hierro. По
состоянию на март-2019 компания управляет 16 магазинами в странре, в том числе
девятью под брендом Women'secret и семью под брендом Springfield. Бренд Pedro del Hierro
представлен только онлайн. Women'secret - одна из крупнейших в Европе сетей магазинов
белья, пижам, одежды для дома, купальников и аксессуаров. Бренд основан в 1993 году и
сейчас насчитывает около 650 магазинов более чем в 60 странах мира. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

57

В бедной Украине брендовая одежда дороже,
чем в ЕС: в чем причина?
29.03.2019

Одни и те же коллекции в Украине стоят на 30-40% дороже по
сравнению со странами ЕС. Ритейлеры пеняют на пошлины и высокую
аренду. Так ли это? Ответ искала LIGA.net
Брендовая одежда, обувь и аксессуары в украинских магазинах стоят дороже по
сравнению с аналогами, которые можно приобрести в странах ЕС. LIGA.net сравнила цены в
десятке магазинов и выяснила, что разница в цене идентичных товаров может составлять
до 30-40%. При этом Украина одна из самых бедных стран региона по показателю ВВП на
душу населения с учетом покупательной способности. Почему так происходит? Одна из
основных причин высокая наценка розничных магазинов, которая в среднем составляет
около 30% подсчитали аналитики picodi.com. Это немало, но и риски введения бизнеса в
Украине высоки и ритейлеры уравновешивают их высокой наценкой.
Цены отличаются. Стоимость большинства товаров в Украине выше, по сравнению с аналогами в странах ЕС, констатирует совладелец сети товаров для дома Butlers,
парфюмерии и косметики Glossip Дмитрий Ермоленко. Например, по его словам, в
магазинах Zara разница в ценах может составлять 30%, а в Massimo Dutti - 40%. LIGA.net
изучила цены на продукцию десятка международных брендов: и заметила такую же
тенденцию. Например, в США джинсы Levi’s в эквиваленте стоят около 3000 грн, тогда как в
украинском магазине - 4700 грн. Куртка Hugo Boss в немецком магазине в эквиваленте
стоит 10 700 грн, в украинском - около 16 000 грн. Кошелек Michael Kors на распродаже в
США можно приобрести за 2200 грн, в Украине со скидкой - 2600 грн. Разница в ценах есть,
добавляет директор ТРЦ Sky Mall Юлия Ванченко. «Но это касается не только одежды и
обуви. Когда мы заказываем сантехнику для своего торгового центра на фабрике, то ее
стоимость после доставки в Украину существенно возрастает», - говорит она.
Конкуренции нет. Ритейлеры называют несколько причин более высоких цен на
одежду и обувь в Украине, чем в Европе. Юлия Ванченко говорит, что в Украине к тому же
дорогая доставка и высокие таможенные пошлины. «От этого никуда не денешься», - сетует
она. Сейчас пошлины на ввоз одежды составляют 10% от ее стоимости, а обуви - 12%,
говорит президент ассоциации Укрлегпром Татьяна Изовит. Себестоимость производства
пары джинсов на фабрике в Индии составляет 200 грн, тогда как в киевском магазине они
продаются в пять раз дороже - за 1000 грн, говорится в исследовании picodi.com. Если сам
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производитель зарабатывает на их продаже 33 грн, то магазин в Киеве - 317 грн, то есть
чуть более 30% от стоимости готово продукции. Почему ритейлеры устанавливают такие
высокие расценки? Директор консалтинговой компании, попросивший не называть его
имя, говорит, что основная причина - низкая, по сравнению с Европой, конкуренция на
рынке ритейла, и это позволяет сетям неплохо зарабатывать. «Высокие цены на одежду
еще связаны с ментальностью потребителей, которым очень важно хорошо выглядеть. В
Киеве достаточно много людей, которые готовы тратить большие деньги на покупку
фирменной одежды и обуви. Некоторые модники даже готовы экономить на еде ради
новой пары туфель», - добавляет он. Но дело не только в марже, которая достается
ритейлерам: в Украине очень высокие арендные ставки, что влияет на конечную стоимость
товара на полках магазинов, говорит Дмитрий Ермоленко. «Примерно 20-25% выручки
магазин отдает в качестве платы за аренду. Это много. К примеру, в странах ЕС эти затраты
не превышают 10-15%», - говорит он. Корни этой проблемы тоже в конкуренции, но на
рынке торговой недвижимости ее тоже нет. Сейчас не девелоперы конкурируют за
арендаторов, а последние за свободные квадратные метры в хороших ТРЦ. По данным
компании Colliers International (Украина), в 2018 г. средняя вакантность в киевских ТРЦ
составила 3,8%, тогда как еще в 2016 г. - 10%. За последние два года управляющие
торговыми центрами отказались от ранее предоставляемых скидок и повысили ставки, и за
последний год аренда подорожала в среднем на 30%. В ближайшие несколько лет ситуация
может измениться. Открытие новых торговых центров может привести к снижению
арендных ставок, прогнозирует Юлия Ванченко. По данным Colliers International, в этом
году девелоперы планируют ввести в эксплуатацию пять ТЦ общей площадью свыше 500
000 кв м. Это River Mall (140 000 кв м), Retroville (116 000 кв м), Blockbuster Mall (245 000 кв
м), а также уже работающие Smart Plaza Оболонь (15 000 кв м) и Oasis (14 500 кв м). На цены
может давить и усиление конкуренции. Например, после сообщения о выходе H&M в
Украину, Marks&Spencer пересмотрела коллекцию и снизила цены в среднем на 20%.
Читать полностью >>>
© Александра Некращук
По материалам biz.liga.net
 HOUSEHOLD RETAIL (HOUSE & OFFICE - H&O)

Бренд СМІК став членом Асоціації
рітейлерів України
15.03.2019

Міжнародна мережа дитячих універмагів СМІК приєдналася до
профільного об’єднання гравців ринку роздрібної торгівлі. Про це
повідомляє прес-служба Асоціації.
СМІК пропонує широкий асортимент іграшок, шкільного приладдя, книг,
мультимедіа, дитячих аксесуарів, а також одягу та взуття для дітей від народження до 14
років. Мета компанії – задовольнити будь-які бажання дітей: все про що вони тільки
мріють. Магазини СМІК спроектовані так, щоб батькам було легко та комфортно
здійснювати покупки. Кваліфікований персонал завжди допоможе у виборі необхідного
товару. Окрім таких всесвітньо відомих брендів як LEGO, Hasbro, Mattel та інших, СМІК
пропонує свій власний ексклюзивний бренд одягу, взуття та аксесуарів COOL CLUB, а також
іграшки, канцелярію й аксесуари для новонароджених власного бренду SMIKI. Вдало
підібраний асортимент, висока якість товарів, привабливі ціни, професійний рівень
обслуговування та зручне розташування магазинів – все це сприяло динамічному розвитку
мережі дитячих універмагів СМІК на території Польщі та за її межами. На даний момент
магазини мережі працюють у багатьох містах Польщі, України та Румунії. Керівництво та
колектив RAU вітають вступ компанії СМІК в Асоціацію та сподіваються на довге, успішне і
взаємовигідне співробітництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

 DIY & BUILDING MARKET

АМКУ: "Епіцентр К" займає 53% київського роздрібного
ринку будматеріалів
12.03.2019

Мережі будівельних DIY-гіпермаркетів “Епіцентр К” та “Нова Лінія”, що
входять до групи компаній (ГК) “Епіцентр”, займають домінуючу позицію на
ринку роздрібної торгівлі будівельними матеріалами у Києві та Київській обл.
Згідно з річним звітом АМКУ за 2017 рік, частка торгової мережі “Епіцентр К” на
ринку Києва становить 53%, “Нової Лінії” – 1,6%. При цьому друге місце в столиці займає
французька мережа “Леруа Мерлен” (9,3%). ГК “Епіцентр” домінує і в Київській області:
частка “Епіцентр К” – 29,3%, “Нової Лінії” – 29,8%. За інформацією АМКУ, основними
гравцями ринку роздрібної торгівлі будівельно-господарськими товарами в Києві та
регіоні, крім згаданих, є ТОВ “Олді” (2,5% у Києві, 5,7% – області), ТОВ “БудМакс” (0,24%),
ДП ТОВ “Агромат Сервіс” (4,3% у Києві, 1,5% – в області), ПФ “Анжіо” (0,62% у Києві).
“Незважаючи на істотну кількість гравців на даному регіональному ринку, ринкова влада (в
2017 році – ред.) належала єдиному об’єкту господарювання ТОВ “Епіцентр К” та ТОВ “Нова
Лінія”. При цьому наявність ринкової влади не є порушенням законодавства про захист
економічної конкуренції. Поки що в діях (ГК “Епіцентр” – ред.) комітет не виявив ознак
порушень”, – йдеться у звіті АМКУ. Згідно з даними офіційних веб-сайтів рітейлерів, станом
на 12 березня 2018 року “Епіцентр К” включає 10 гіпермаркетів в Києві і області, “Нова
Лінія” – два гіпермаркети, “Олді” – чотири магазини, Leroy Merlin – чотири.
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua
Французька Leroy Merlin розширює мережу
в Україні до 5 магазинів
27.03.2019

Компанія «Леруа Мерлен Україна» (Київ), яка розвиває в країні
мережу DIY-гіпермаркетів французького бренду Leroy Merlin, 4 квітня
відкриє новий гіпермаркет в Одесі.
«Компанія Leroy Merlin активно розширюється в Україні. Ми відкриваємо перший
регіональний магазин в Одесі, який стане 5-м в Україні. Я впевнений, що новий гіпермаркет
зіграє велику роль в поліпшенні життя людей тут, в Одесі, завдяки нашим низьким цінам,
асортименту продукції, ставленню до клієнтів», – сказав гендиректор «Леруа Мерлен
Україна» Седрік Броссе. Він додав, що в планах компанії – відкриття нового магазину в
Києві та подальший розвиток в Україні. Компанія додала, що новий гіпермаркет площею 12
700 кв. м (торгова – 8600 кв. м) буде розташований у торгово-розважальному центрі Riviera
по вул. Південна дорога, 1. Гіпермаркет матиме павільйон площею 600 кв. м з товарами для
дачі, а також паркування на 183 машиномісць. У роботі гіпермаркету будуть задіяні понад
100 працівників. Інвестиції в проект становили 50 млн грн. «Леруа Мерлен Україна»
зареєстровано у 2008 році. На 27 березня 2019 року компанія володіє чотирма магазинами
мережі Leroy Merlin в Києві і одним в Одесі. Єдиний держреєстр юросіб та фізосібпідприємців повідомляє, що власником частки 100% в «Леруа Мерлен Україна» виступає
«Гроуп Адео» (Франція). Статутний капітал компанії становить 1,269 млрд грн. Leroy Merlin
є міжнародною мережею магазинів, яка спеціалізуються на торгівлі товарами для
будівництва, ремонту та облаштування житла. Leroy Merlin входить до міжнародної
холдингової групи Adeo, яка об'єднує 35 автономних компаній в 12 країнах Азії, Європи і
Південної Америки. Оборот компанії в світі за 2018 рік – понад 20 млрд євро.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua

 REAL ESTATE
 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

 EQUIPMENT RETAIL (ПОБУТОВА ТЕХНІКА. ЦИФРОВА ТЕХНІКА. ОФІСНА ТЕХНІКА. ЕЛЕКТРОНІКА)

Сеть «Фокстрот» продолжит реформатирование в 2019 г.,
в марте – открытие в Кропивницком
22.03.2019

Ритейлер приглашает жителей и гостей города на официальное
открытие магазина «Фокстрот» по адресу ул.Ю.Коваленко, 6а. Торговая
площадь обновлённого «Фокстрота» составляет 485 кв. м.
На протяжении трёх дней магазин анонсирует проведение розыгрыша грандиозных
скидок на IPhone, 20 подарочных сертификатов с начисленными бонусами и, безусловно,
представит товары по праздничным ценам. В ассортименте предусмотрен ряд продукции с
дисконтом из линейки крупной бытовой техники, кухонной и мелкой бытовой техники,
популярные модели телевизоров, смартфонов и многое другое. Валерий Маковецкий
отметил, что в прошлом году «Фокстрот» начал процесс реформатов торговых площадей:
открыл 15 абсолютно новых фирменных магазинов, сделав акцент на магазины-флагманы,
и обновил еще 15 супермаркетов. Это трехлетняя программа реновации, которая
предусматривает концептуальное обновление сети в разрезе ассортимента, сервиса и
коммуникаций с покупателем. Совместно с мировыми производителями техники
«Фокстрот» оборудовал специальные категорийные сектора, умные полки с информацией
об особенностях товара, инновационные направления, beauty-зону, геймер-сектор, «Умный
дом». Как показал опыт 2018 года, такой формат делает выбор техники комфортнее и
результативнее.
Читать полностью >>>
По материалам eurochernigov.com

19.03.2019

Компания
«Рустлер
Недвижимость
Сервис»
предоставляет
комплексные услуги по управлению ТРЦ City Center в Николаеве, ТОЦ AVE
Plaza в Харькове, а также ТОЦ UNIQA Park Tower в Одессе.
В феврале текущего года торгово-офисный центр AVE Plaza, расположенный по ул.
Сумской, 10 в Харькове, отметил седьмой День рождения. Эта дата ознаменовалась для
объекта расширением арендаторов зоны общественного питания. В частности,
региональная сеть ресторанов Barsalata планирует открыть в ТОЦ заведение в новом
формате. Следуя современным тенденциям, AVE Plaza делает упор на легкое, быстрое и
полезное питание. Кроме того, понимая необходимость быть новыми и привлекательными
для посетителей, очередное обновление дизайна провели магазины BeInStyle и МАХА.
«Рустлер Недвижимость Сервис» - дочерняя компания австрийской Rustler Gruppe,
обладающей более чем 80-летним опытом работы в европейских странах, в частности в
Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Сербии, Румынии и Украине. Компания оказывает
услуги по управлению недвижимостью (Property Management), управлению эксплуатацией
(Facility Management), управлению проектами, брокериджу, техническому аудиту (Technical
Due Diligence) и техническому обслуживанию зданий.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
«Альфа-Банк» продает три киевских
ТЦ «Квадрат»
21.03.2019

Сети «Комп’ютерний Всесвіт»
- 17 лет!
26.03.2019

От 1 до 100. Так выглядит путь сети розничных магазинов, начатый в
далеком 2002-ом году в городе Львове. Именно здесь 17 лет назад открылся
первый магазин «Комп’ютерний Всесвіт».
На прошлой неделе компания отметила свое почти совершеннолетие, поблагодарив
клиентов и команду за доверие, лояльность и верный выбор! Сегодня сеть присутствует в
15 областях и по словах руководства «Комп’ютерний Всесвіт», это – далеко не предел.
Напомним, в конце февраля всеукраинская сеть «Комп’ютерний Всесвіт» открыла 3 новых
магазина во Львовской, Запорожской и Закарпатской областях. Уже традиционно
торжественные открытия состоялись в выходные дни, а покупатели и гости новых
магазинов поучаствовали в лотерее и розыгрыше гаджетов, а также других подарков. В
ассортименте магазинов «Комп’ютерний Всесвіт» — мобильная и компьютерная техника,
аксессуары и другие гаджеты. Адреса новых магазинов: Дрогобич, ул. Мазепы, 7 (Львовская
обл.); Мелитополь, пр. Хмельницкого, 22 (Запорожская обл.); Тересва, ул. Народная, 108
(Закарпатская обл.). «Комп’ютерний Всесвіт» работает на рынке более 17 лет. На
сегодняшний день это одна из крупнейших розничных сетей, которая занимается
торговлей компьютерной, мобильной техники и аксессуаров, а также предоставляет
полный спектр сопутствующих услуг.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua, retailplatforma.com
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ТОЦ Ave Plaza расширяет зону
общественного питания

«Альфа-Банк» продает подземные торговые центры «Квадрат –
Шулявка», «Квадрат – Дружбы Народов» и «Квадрат – площадь Славы» в
Киеве, сообщает ИА «Интерфакс-Украина».
По словам Ирины Скороходовой, вице-президента «Альфа-Банка», в целом портфель
недвижимости банка сейчас составляет ≈ $100-130 миллионов, включая промышленные
предприятия и банковские отделения. Из крупных объектов у банка предлагаются к
продаже три подземных ТЦ «Квадрат», которые в настоящее время действуют под
названием «Навигатор». Также «Альфа-Банк» принял решение продать помещения
некоторых отделений и продолжить арендовать их у новых собственников, что, по мнению
Ирины Скороходовой, является интересным продуктом для инвестирования. «Мы продаем
отделения банка сразу с договорами аренды. Наши банковские отделения по всей стране
являются качественными долгосрочными арендаторами», – отметила Ирина Скороходова.
По ее оценке, портфель помещений под отделения оценивается до $50 миллионов.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua

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

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

Відкриття ТРЦ Cherry Mall переноситься
на III квартал 2019 р.

 E-COMMERCE

22.03.2019

Відкриття чотирирівневого ТРЦ Cherry Mall у Вишневому переноситься
на третій квартал поточного року. Про це повідомляє Commercial Propperty,
передає служба новин rau.ua
Раніше торгово-розважальний комплекс, який повинен був стати першим
концептуальним об’єктом торговельної нерухомості такого рівня в місті-супутнику Києва,
планували відкрити у квітні 2019 року. Нагадаємо, ТРЦ Cherry Mall знаходиться в місті
Вишневе за адресою вул. Київська, 2 Л. Загальна площа торгово-розважального центру
становить 18 000 кв. м, орендна – 13 000 кв. м. На даний час в ТРЦ підписані договори
оренди з якірними орендарями – серед них продуктовий супермаркет Фора в абсолютно
новій концепції площею 900 кв. м, магазин техніки та електроніки Фокстрот площею 740
кв. м, п’ятизальний кінотеатр «Лінія кіно» площею 2000 кв. м, фітнес-клуб Sport Life
площею 3500 кв. м, національна мережа магазинів іграшок Будинок іграшок, дитячий
розважальний центр та галерея одягу і взуття.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
ТРЦ Мегамолл станет самым крупным ТРЦ Винницы
после расширения

Конкурент OLX: EVO запускает площадку
для продажи старых вещей
19.03.2019

Группа компаний EVO запустила открытую бета-версию сервиса
объявлений IZI, где каждый может продать вещи, которые больше не
нужны. Сейчас сайт работает в тестовом режиме.
В EVO говорят, что благодаря проведенному летом 2018 г. исследованию выяснили,
что почти 40% интернет-покупателей уже где-то продают и покупают товары с рук, а еще
20% к этому готовы. Первыми пользователями стали клиенты других маркетплейсов
компании EVO. За время закрытого бета-тестирования они разместили 45 000 объявлений.
Сейчас, сервисом пользуются 50 000 украинцев. На площадке много категорий, включая
электронику, транспорт и различные услуги. Этим сервис похож на то, что предлагает
своим пользователям один из крупнейших классифайдов - OLX. В августе 2018 г. CEO OLX
сообщал LIGA.net, что в Украине у сервиса 10 млн реальных пользователей в месяц. ...
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
Rozetka покинул директор по
развитию логистики

26.03.2019

В Виннице продолжается строительство второй очереди ТРЦ
Мегамолл. Благодаря расширению ТРЦ Мегамолл станет самым крупным
ТРЦ Винницы, сообщает издание allretail.ua
В соответствии с программой реконцепции, разработанной компанией UTG, новая
очередь арендной площадью 10 000 кв. м позволит усилить состав арендаторов и
развлекательной составляющей торгово-развлекательного центра. Согласно концепции,
вторая очередь состоит из трех уровней. Верхний этаж полностью отведен под
развлекательную часть. Здесь разместится современный многозальный кинотеатр,
детский развлекательный центр и зона общественного питания, благодаря чему
произойдет существенное усиление действующих в первой очереди Мегамолл зон
боулинга и караоке. Второй этаж отведен под магазины одежды и обуви среднего ценового
сегмента, что значительно разнообразит предложение ТРЦ. На первом этаже второй
очереди разместятся большой фасадный ресторан и несколько универмагов. В рамках
реконцепции, также, предусмотрено создание ювелирного квартала. «Запуск в
эксплуатацию второй очереди, без сомнения, создаст дополнительные концептуальные
преимущества объекта, разнообразит товарное предложение ТРЦ, что в свою очередь
привлечет новых посетителей», — подчеркнула значение новой очереди директор
компании UTG Евгения Локтионова. Для наибольшего удобства посещения ТРЦ обе
очереди будут объединены общим фасадом, созданным с учетом современных технологий.
«В настоящее время, имея 55 000 кв. м общей площади и порядка 32 000 кв. м арендуемой,
торговый центр испытывает недостаток площадей для размещения профессионального
многозального кинотеатра, универмагов одежды, которые заинтересованы открыть
первые магазины в регионе, и которых мы хотели бы привлечь в свой проект, — отмечает
руководитель отдела маркетинга ТРЦ Анастасии Тарасюк. — Следовательно, благодаря
второй очереди, которая увеличит арендную площадь ТРЦ на 10 000 кв. м до 42 000 кв. м,
появится возможность добавить новых операторов отечественных и зарубежных брендов,
еще не представленных в объекте».
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Проект ТРЦ «Апрель» на Борщаговке включает
в себя большой бизнес-центр
27.03.2019

Бизнес-центр высотой в 22 этажа планируют открыть в 2022 году. Он
будет называться April Tower. Об этом сообщает издание TradeMaster.UA со
ссылкой на Хмарочос.
Проект строительства второй очереди ТРЦ “Апрель” возле Кольцевой дороги на
Софиевской Борщаговке предполагает строительство 22-этажного офисно-жилого дома.
Схему уже можно посмотреть на сайте торгового центра. Согласно проекту, конечная
остановка скоростного трамвая будет располагаться прямо внутри торговоразвлекательного центра. Таким образом, выйдя из транспорта, пассажиры будут сразу
оказываться среди магазинов. Открытие первой очереди ТРЦ “Апрель” запланировано на
четвертый квартал 2020 года.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
NEO PLAZA – ТРЦ для нового
поколения
27.03.2019

ТРЦ NEO PLAZA - модный и современный ТРЦ, расположенный в самом
престижном районе г. Днепра на проспекте Гагарина. Об этом пишет он-лайн
издание allretail.ua
В радиусе 3-х км находятся крупнейшие ВУЗы города, где сосредоточено около 100
тыс. студентов. Именно поэтому уникальная концепция NEO PLAZA ориентирована на
молодежь - наиболее активную часть населения. NEO PLAZA будет одной из визитных
карточек города благодаря необычному инновационному дизайну интерьеров и
экстерьеров, которые ориентированы на «визуалов», улучшая тем самым коммуникацию с
посетителями и создавая место притяжения жителей города. NEO PLAZA – это более 80
бутиков одежды, обуви и аксессуаров, присутствие новых международных брендов, ранее
не представленных в торгово-развлекательных центрах Днепра. Для комфортного и
удобного времяпрепровождения в ТРЦ посетителям будут также предложены новые
форматы коммуникации - edutainment и foodtainment, которые позволяют одновременно
совмещать еду, развлечения и обучение. Молодое поколение погружено в информационное
пространство, проводит много времени в соцсетях, активно используя различные гаджеты,
при этом практически не контактируя с брендами, которых нет в интернете. Поэтому
основная задача ТРЦ создать максимально удобную и комфортную digital среду, формируя
связь «ТРЦ - посетитель, посетитель – ТРЦ», когда все новинки брендов, анонсов событий,
мероприятий, акций, новостей можно будет максимально удобно изучить в онлайн
формате, в понятной и ненавязчивой форме. Для посетителей ТРЦ будут еженедельно
проводиться тематические вечера (stand up show, comedy-вечера, батл-вечеринки),
которые создадут интересную и развлекательную атмосферу для всех гостей NEO PLAZA.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Евгений Глазов покинул Rozetka, где он проработал с лета 2017 года
на должности директора по развитию логистики. Об своем увольнении он
сообщил на странице в Facebook.
Евгений не стал комментировать окончание своей работы в Rozetka. Напомним, что
за последние 12 месяцев маркетплейс смог запустить мобильные точки выдачи заказов микроавтобусы, стоящие в разных точках города (на данный момент - исключительно в
Киеве). Кроме того, в столице запустили автономные почтамты компании. До прихода в
Rozetka, Евгений Глазов работал на аналогичной должности в Kasta, а еще за год до этого директором департамента адресного обслуживания в “Новой почте”.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Не термінатори: чому гравці українського e-commerce
“не виживають” після перевірок
27.03.2019

Дмитро Латанський закрив бізнес після перевірок в листопадігрудні 2018 р., і зараз продає те, що від нього залишилося. Про це пише
Асоціація рітейлерів України на своєму сайті.
Чи є попит на ринку на такі активи і чим доля інтернет-магазину схожа з іншим
проектом підприємця – Sokol.ua. Repka.ua повторила долю Sokol.ua, бізнесу, який 13 років
розвивав Євген Соколовський, поки не прийшли перевірки.
Катком по бізнесу: Sokol.ua&Repka.ua. Як писав AIN, у 2013 році податкова після
обшуку вилучила в Sokol.ua техніку більш ніж на 20 млн грн, і, за словами перевіряючих,
документи, що підтверджують законність походження техніки, не були знайдені. У 2014 –
му, через кілька місяців після перевірок в Sokol.ua, засновник проекту, Євген Соколовський,
передав інтернет-магазин компанії Фокстрот – співвласнику бізнесу. Сам Соколовський
відійшов від управління з початку 2015 року, а в березні AIN.UA стало відомо, що інтернетмагазини Sokol і Foxmart планують включити до складу іншого проекту групи компаній
Фокстрот – 5ok.com.ua. Однак один з колишніх співробітників компанії Фокстрот каже, що
приблизно тоді якраз обидва проекти передали в управління Дмитру Латанському, який на
той момент вже близько 5 років займався власним проектом Repka.ua. “Він їх викоровував
як сателіти – вітрини”, – пояснює колишній співробітник компанії. Repka пропрацювала
дев’ять років: в грудні 2018 го, після низки перевірок, всі співробітники компанії були
звільнені, а Дмитро прийняв рішення згорнути проект. Пост Латанського на його сторінці в
Facebook здивував багатьох і засмутив тих, хто веде бізнес в Україні. Він роз’яснив: коли
прийшли перевірки, з якими претензіями, і причини, за якими довелося закрити проект.
Тональність перегукується з аналогічним постом Cоколовского п’ятирічної давності:
“Роблячи бізнес, ти морально маєш бути готовий до подібного розвитку ситуації у будьякий момент. Проте для всіх нас це була несподіванка і перший практичний досвід обшуків,
відповідно рівень стресу досягнув максимальної позначки. Здивуванням стала інформація,
що містилась в ухвалі про проведення обшуку, щодо того, що нас всіх об’єднали в злочинну
групу, метою діяльності якої було ухилення від сплати податків в особливо великих
розмірах. Разом з тим, в ході обшуку співробітники податкової міліції нічого кримінального
не знайшли, ані у квартирі, ані в офісних чи складських приміщеннях. Тому слідчий
прийняв рішення про вилучення товару”. У випадку з Repka, податківці звинуватили
інтернет-магазин в ухиленні від сплати податків на 5 млн грн і вилучили контрабандного
товару на 3,5 млн грн. Відразу ж після цього інтернет-магазин зупинив роботу майже на
місяць, адже практично всі ці товари очікували відправки покупцям. Виконати замовлення
виявилося неможливо. Сайт Repka не працював c 26 листопада по 18 грудня 2018 року. Як
пише AIN, після обшуку в Repka.ua УКРІНФОРМ обшукувала у тій самій справі і інші
інтернет-магазини. Операція податкової носила назву “Мережа”. За наступні кілька місяців
Дмитро Латанському вдалося домогтися зняття звинувачень, закриття кримінальної
справи, зняття арешту на товари … але це не допомогло врятувати бізнес. Як написав
Латанський, він прийняв рішення остаточно вийти з бізнесу, і передати управління
Repka.ua компанії MOYO. Там на запит журналіста про те, які умови співпраці коротко
відповіли, що компанію попросили перейняти зобов’язання перед клієнтами: “Ми
забезпечуємо видачу замовлень клієнтів Repka.ua”. У коментарі для Retailers Латанський
уточнив, що в управління MOYO.UA переданий сайт і торгова марка. “Зараз шукаю покупців
на sokol.ua і foxmart.ua. Ведуться переговори”, – розповів підприємець, додавши, що ці сайти
активно не розвивалися останнім часом і продаж – це, в першу чергу, можливість покупцеві
придбати експертизу. Згідно з даними Similarweb, відвідуваність проекту, яка сягнула 600
000 на листопаді минулого року завдяки ажіотажу в “Чорну п’ятницю” вже в грудні
знизилася до 200 000, а зараз складає близько 180 000 візитів.
А що купляти? Яка вартість активів, які Дмитро Латанський планує продати і кому
могло бути цікаво їх придбання? “Поки нічого не ясно. Щодо вартості – складно назвати
конкретну суму. Найбільший ефект отримає той, хто захоче зайти в е-commerce з порівняно
великим бюджетом. Купівля нашої експертизи дозволить заощадити кілька років, і десятки
тисяч доларів інвестицій “, – говорить засновник компанії. За його словами, пропозиція
може бути цікавою мережі побутових товарів, яка може/хоче конкурувати з першою
трійкою. І за рахунок придбання відомого бренду і експертизи в бізнес-процесах можна
досягти поставлених значно швидше. “Відповідно, ціна залежить від того, наскільки
великий проект, і наскільки наші напрацювання будуть корисні конкретному покупцеві”, –
додає Дмитро. Учасники ринку не настільки оптимістичні щодо ціни проектів і їх подальшої
долі. Владислав Чечоткін у відповідь на запит запитав у відповідь: “А що там купувати?”.
Один з учасників ринку, який не побажав назватися зазначив, що це не цікавий ринку актив
і його навряд чи хтось купить. “Там крім доменів майже нічого немає. До подій це була одна
вартість, після – вже зовсім інша. Я не бачу, хто це може купити, це просто синергія з
комісійними або покупка трафіку за ціною дешевше витрат на маркетинг “, – відзначає він.
Читати повністю >>>
Читайте також: Які українські інтернетмагазини і як порушують закони >>>
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

ПОСЛУГИ B2C
 CABARE & CATERING (ІНДУСТРІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ)

 MEDICINE & HEALTH

Перша на Оболоні Євразія відкривається
в ТРЦ Smart Plaza Obolon

Заграница вылечит: какие иностранные медклиники
выбирают украинцы

19.03.2019

В ТРЦ Smart Plaza Obolon відбудеться відкриття першого ресторану
«Євразія» на Оболоні. Відповідний договір оренди укладено ексклюзивним
брокером об'єкта - компанією UTG.
Новий ресторан площею понад 800 м2 розміститься на другому поверсі торгового
центру. Оболонський район є одним з найбільш густонаселених в м. Києві. Тому новий
заклад відомої мережі ресторанів японської та європейської кухні, без сумніву, стане
улюбленим місцем для зустрічей всіх жителів Оболоні. “В новому торговому комплексі
Smart Plaza Obolon відкрилися оператори, які раніше не були представлені в даному районі,
серед яких і ресторан «Євразія». Таким чином популярний заклад посилить унікальну
ресторанну пропозицію ТРЦ і залучить додаткові потоки”, - підкреслила директор компанії
UTG Євгенія Локтіонова. Мережа ресторанів японської та європейської кухні «Євразія» була
заснована в червні 2007 р. Сьогодні в м. Києві успішно працює 21 ресторан: 10 закладів в
центральному районі столиці, 6 - на правому березі і 5 - на лівому.
Читати повністю >>>
За матеріалами UTG
Salateira відкриє кухню, яка працюватиме виключно
для сервісів доставки їжі
22.03.2019

Таким чином компанія планує скоротити час обслуговування клієнтів
у закладах і задовольнити зростаючий попит на доставку готових страв
через сервіс Glovo. Про це пише rau.ua
У багатьох закладах можна було спостерігати значний ажіотаж на замовлення
доставки Glovo. В цей день сервіс проводив акцію: безкоштовна доставка з ресторанів, що
значно вплинуло на кількість кур’єрів і замовлень. Через ажіотаж клієнти, які відвідували
заклади Salateira, змушені були певний час чекати, поки їх страви приготуються. “Ми
отримали десятки повідомлень від постійних гостей, фото- та відео-підтвердження цієї
ситуації. Нам приємно, що значна кількість жителів столиці обирають саме нас як ресторан
для замовлення доставки. Ми цінуємо кожного відвідувача. Важливо, щоб гості, які хочуть
отримати насолоду від обіду в ресторані, почували себе комфортно та затишно. Саме для
цього ми вжили всі можливі заходи”, – підкреслюється у прес-релізі. Для того, щоб
запобігти створенню черг і покращити якість обслуговування клієнтів у ресторанах,
Salateira в найближчий час планує відкрити окрему кухню, яка буде працювати виключно
для служби доставки Glovo.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Мережа SOCAR оновила кавове
обладнання
26.03.2019

Мережа АЗК SOCAR закупила на свої станції інноваційну модель
кавомашин від знаменитого швейцарського концерну FRANKE. Про це
повідомляє TradeMaster.UA з посиланням на прес-реліз компанії.
В компанії зазначають: вартість однієї кавомашини становить понад 1 мільйон
гривень. Нова технологія дозволяє одночасно готувати одразу декілька напоїв - функція,
що допомагає швидше обслуговувати гостей АЗК, уникаючи створення черг. Нові
кавомашини також оснащені вбудованою станцією сиропів, які надаватимуть додаткові
смакові відтінки безпосередньо ще під час приготування кави. За бажанням гостя напої
можуть готуватися як гарячими, так і холодними. Директор мережі АЗК Ігор Орлов
зазначає: “Наші гості – люди, які звикли обирати найкраще, це стосується як якості
пального та рівня сервісу, так і смаку кави. Враховуючи, що з кожним роком у нашій мережі
спостерігається тенденція значного збільшення споживання кави, ми прийняли рішення
інвестувати у найсучасніше обладнання".
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Гастрономічна мережа Eataly розглядає
вихід на український ринок
28.03.2019

Всесвітня мережа італійських гастрономічних центрів Eataly
розглядає можливість виходу на український ринок. Про це повідомляє
служба новин видання epravda.com.ua
"Працюємо над залученням Eataly в Україну. Вони зараз активно розвиваються у
світі і дивляться на Україну. Їм потрібні майданчики площею 1-2,4 тис. м² у центрі Києва", розповіла керівник відділу торговельних майданчиків компанії JLL Катерина Весна під час
Retail & Development Business Expo-2019 у Києві 28 березня. Перший фуд-центр Eataly був
відкритий у 2007 році в Туріні. Центр включає ресторани, бар, зону магазинів, пекарню і
кулінарну школу. Мережа налічує 40 центрів у 13 країнах.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
McDonald's назначил своим гендиректором
Юлию Бадритдинову
29.03.2019

ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд.", назначило своим генеральным
директором Юлию Бадритдинову, ранее занимавшую должность директора
по маркетингу и коммуникациям.
Она также возглавит совет директоров фонда "Дом Рональда МакДональда". "Это
огромная честь для меня возглавить МакДональдз в Украине – успешную компанию,
которая является частью более 100 млн приятных моментов в жизни украинцев, потому
что именно столько наших поклонников, гостей ресторанов, клиентов МакДрайв и
доставки", - прокомментировала Ю.Бадритдинова свое назначение в обращении к
сотрудникам компании. Ю.Бадритдинова имеет 20-летний опыт работы. Так, она начала
работу в McDonald's в качестве менеджера по маркетингу 2013 году, а с 2015 года заняла
должность директора по маркетингу и корпоративным коммуникациям; также руководила
созданием фонда "Дом Рональда МакДональда" в Украине в 2016 году и была членом совета
директоров. Ю.Бадритдинова также преподавала во Всемирном Университете
Гамбургерологии по маркетингу в Чикаго. Ранее сообщалось, что гендиректор ПИИ
"МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающего в Украине американскую сеть
ресторанов быстрого питания McDonald's, Гжегож Хмелярский уходит в отставку и
покидает Украину. Он занимал пост гендиректора с 2014 года. Как сообщалось, в декабре2019 в партнерстве с международным сервисом Glovo запустили сервис доставки еды в
Киеве. Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.
Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Как сообщалось, рестораны
McDonald's в Украине в 2017 году посетило около 100 млн чел., что почти на 9% больше,
чем в 2016 году. Сеть увеличила собственную долю рынка на 1,2%, достигнув показателя в
12%. В настоящее время занимает лидирующую позицию. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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22.03.2019

Реформа здравоохранения Украины не может дать быстрых
результатов. Изменения, которые должны улучшить качество медуслуг в
отечественных больницах, станут видны только через несколько лет.
В то же время ухудшение экологической ситуации, неправильный образ жизни и
масса других причин продолжают оказывать негативное влияние на здоровье украинцев.
Поэтому они все чаще при выборе мест лечения предпочитают иностранные клиники.
Лечение за границей - давно уже не прерогатива самых богатых украинцев. Ежегодно
десятки тысяч человек выезжают из страны с этой целью. Львиная доля из них едут на
оздоровление, но динамика из года в год растет. "Медицинский туризм - явление
распространенное. Совокупность различных факторов - квалификация врачей, состояние и
возможности оборудования, применяемые протоколы лечения - делают систему здравоохранения в Украине, мягко говоря, далекой от совершенства. Поэтому многие, у кого есть
такая возможность, предпочитают получать медицинское обслуживание за рубежом", говорит СЕО туристического агентства K-Tour (осуществляет помощь с организацией
поездок в зарубежные медицинские центры) Екатерина Гавриш. Согласно данным
Украинской ассоциации медицинского туризма (УАМТ), в 2018 г. около 160 тыс. пациентов
выехали за рубеж с целью получения медицинской помощи или оздоровления. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Как украинские медицинские технологии продлевают
жизнь иностранцам
22.03.2019

Украинское подразделение GlobalLogic более 13 лет разрабатывает
IT-решения для мирового медицинского рынка. За это время специалисты
помогли вывести на международный рынок более 100 продуктов.
"Экономическая правда" побывала в офисе GlobalLogic, чтобы узнать, какие
инновации развитые страны внедряют в медицине, какие IT-решения создают украинские
инженеры для международных компаний, и какие перспективные медицинские
технологии исследуют в Киеве. В медицинском направлении компании задействованы 750
специалистов из 4 тыс чел. общего штата. Украинцы участвуют в разработке программного
обеспечения и аппаратной части самой сложной третьей категории медицинских
устройств. Это высшая категория, от таких устройств зависит жизнь человека. "Украинские
инженеры работают с программным обеспечением для всех трех категорий устройств, в
том числе создают решения, которые спасают жизни: "умные" дефибрилляторы и системы
для автоматического введения лекарств в организм человека", - рассказывает директор по
инжинирингу компании Игорь Костив. Представители компании не смогли назвать своих
заказчиков и даже модели устройств, объяснив это тем, что скованы соглашением о
неразглашении конфиденциальной информации. Тем не менее, Костив привел несколько
примеров. "Мы начинали как Embedded Development, то есть как разработчики устройств, и
продолжаем это делать. У нас есть веб-решения для сбора и анализа данных. Некоторые из
них дают советы по лечению. Мы можем объединять "интернет медицинских вещей" в
системы, чтобы на основе собранных данных эффективнее лечить людей", - говорит
Костив. Помимо разработки технологий, которыми уже пользуются более 20 млн людей по
всему миру, в компании занимаются исследованиями перспективных продуктов. …
Читать полностью >>>
© Всеволод Некрасов
По материалам epravda.com.ua
 HOTEL & RESORTS

Гостиницы Киева: перспективный, но
долгоокупаемый рынок
19.03.2019

Ситуация в сегменте гостиничной недвижимости киева в 2018 г., за
исключением периода с конца ноября по конец декабря, когда в Украине
действовало военное положение, была достаточно стабильной и в целом
положительной.
Рынок пополнился 800 номерами, существующие объекты сохранили загрузку на
уровне предыдущего года или фиксировали небольшой рост, при этом повысив стоимость
размещения. На рынке гостиничной недвижимости Киева однозначно отмечается
положительная динамика, и в первую очередь благодаря тому, что за последние несколько
лет его привлекательность как туристического города на карте Европы растет – так
характеризует ситуацию в сегменте Кристина Сережечкина, директор по координации и
работе с клиентами, DBI Hotel Management (в управлении компании – столичные отели
Ramada Encore Kyiv и Number 21 by DBI). По ее словам, этому способствует ряд факторов,
включая улучшение экономического и геополитического климата страны. Кроме того, свою
роль сыграли положительная динамика как внутренних, так и внешних туристических
потоков, а также выход на украинский рынок новых бюджетных авиалиний и запуск новых
рейсов уже работающих в Украине авиаперевозчиков. Так, согласно данным Управления
туризма Киевской городской государственной администрации (КГГА) количество
иностранных гостей, посетивших город в 2018 году, составило 1,93 миллиона человек, а
внутренних туристов – три миллиона (для сравнения: в 2017 году Киев принял 1,5
миллиона гостей из-за рубежа и 2,5 миллиона внутренних туристов). В прошедшем году
наибольшее количество гостей приехали в столицу из Беларуси, Израиля, США. По словам
Антона Тараненко, начальника Управления туризма и промоций КГГА, рост количества
путешественников обусловлен рядом факторов, среди которых всестороннее продвижение
города, либерализация визового режима с рядом стран, др. Структура спроса на
гостиничные услуги в Киеве сопоставима со структурой туристического потока в столице –
отмечают в компании EY в Украине. По ее данным, в целом по рынку на долю внутренних
туристов в общем количестве размещенных в отелях гостей приходится около 55%,
иностранцев – 45%. «Если говорить о распределении спроса в зависимости от категории, то
объекты среднего и бюджетного сегментов в основном востребованы среди украинских
туристов. Гостиницы высокого ценового сегмента, в свою очередь, по большей мере
размещают иностранных гостей», – отметила Марина Крестинина, старший менеджер,
руководитель направления консультационных услуг в сфере недвижимости, EY в Украине.
Новое и перспективное предложение. В 2018 году в Киеве открылось несколько отелей, в
том числе работающих под международными брендами. Так, новое предложение включает
4-звездочный Aloft Kiev (ул. Эспланадная) на 310 номеров, который входит в портфель
международного гостиничного оператора Marriott International; 3-звездочный «Ibis Киев
Вокзал» (ул. Ползунова) на 281 комнату, который стал вторым объектом данной сети в
городе; бутик-отель BURSA (ул. Константиновская) на 33 номера и 4-звездочный Favor Park
Hotel (ул. Маршала Конева) на 133 номера, находящиеся под управлением локальных
компаний. Кроме того, гостиница CITYHOTEL (ул. Богдана Хмельницкого) категории 4
звезды расширила фонд на 38 номеров. …
Читать полностью >>>
© Татьяна Антонюк
По материалам commercialproperty.ua
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Презентация Riviera House: экскурсия
по отелю и званый ужин

ПОСЛУГИ B2B
 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ.

21.03.2019

В Киеве появилась новое место, где можно удовлетворить
гастрономические предпочтения, встретиться с друзьями, отметить важное
событие и сделать красивое селфи – это бутик-отель Riviera House.
Владелица отеля Елизавета Юрушева 20 марта пригласила издателей и редакторов
глянцевых и бизнес-журналов на презентацию нового пространства, а также ужин в
ресторане KAMA Unique Asia. С 2014 года бутик-отель Riviera находился на реконструкции.
И вот, наконец, с января этого года он открыл свои двери в совершенно новом формате.
Вместе с названием, которое теперь звучит как Riviera House, место полностью сменило
лицо – от дизайна интерьера до концепции, совсем ничего не оставив на память от своей
предыдущей версии. Grand opening планируется осенью, а пока владелица и идейная
вдохновительница Елизавета Юрушева пригласила первых визитеров оценить
пространство – ими стали издатели и главные редакторы самых авторитетных журналов
страны. Гостей ожидала экскурсия по отелю, который теперь позиционируется как «a new
man place». И несмотря на то, что Riviera House занял нишу мужского отеля, команда
заведения заверила, что в контексте «a new man» значит не «мужчина», а «человек».
Поэтому следуя трендам гендерной равности, в монохромных стенах пространства будут
рады всем. Гости могут расположиться в номерах четырех категорий – стандартный,
полулюкс, авторский люкс и президентский. Каждый из них выполнен в лаконичном
дизайне с акцентом на геометрию и сдержанной гамме, где доминируют серый и черный
цвета. Настроения номерам и другим пространствам отеля добавляют муралы, которые
представлены не просто как часть живописи, а как диалог с мегаполисом. …
Читать полностью >>>
© Анна Опря
По материалам 23-59.com.ua
Окружний адмінсуд Києва закрив частину
готелю Hilton у Києві
28.03.2019

Суд частково зупинив експлуатацію приміщень готелю Hilton у
Києві до повного усунення порушень, виявлених столичною Держслужбою
з надзвичайних ситуацій. Про це свідчить ухвала Окружного адмінсуду
Києва.
Суд зупинив експлуатацію технічного поверху готелю, приміщень кафе на 7 поверсі,
підприємства роздрібної торгівлі, "Спа Центру", приміщення "Укрексімбанку", приміщень
електрощитових, приміщень підземного паркінгу готелю та ін. У жовтні 2018 року ГУ ДСНС
у Києві провело перевірку готелю "Хілтон", у результаті якої було встановлено, що
приміщення експлуатується з порушенням правил та норм пожежної та техногенної
безпеки, які створюють загрозу життю та здоров’ю людей. Зокрема, для забезпечення
під’їзду пожежних машин та доступу пожежних автодрабин або автопідйомників до будьякого приміщення готелю не влаштовано кругові проїздів з відповідною шириною та
радіусом повороту. В житлових апартаментах не проведено улаштування внутрішньо
квартирних пожежних кран-комплектів. Порушені мінімальні протипожежні відстані від
будівлі готелю до поруч розташованої будівлі, а коридори готельної частини облицьовано
горючим матеріалом з невизначеними показниками горючості. Крім того, шляхи евакуації
захаращені меблями, матеріальними цінностями, електрощитові засмічені та захаращені
сторонніми предметами, експлуатуються як складські приміщення. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 СПОРТ & ІГРИ

У п’яти районах столиці створять мережу прокату каяків, каное та іншого
спорядження для водних видів спорту
26.03.2019

У Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та
Оболонському районах столиці створять мережу станцій прокату каяків,
каное та іншого спорядження для водних видів спорту.
Переможця відповідного інвестиційного конкурсу затверджено розпорядженням
КМДА № 509. За інформацією Департаменту економіки та інвестицій, станції прокату
облаштують за наступними 9-ма адресами: Дніпровська набережна у Дніпровському районі;
Долобецький острів у Дніпровському районі; просп. Генерала Ватутіна у Деснянському
районі; вул. Колекторна, біля озера Тягле у Дарницькому районі; вул. 55-а Садова, біля
ділянки 183 (озеро Мартишів) у Дарницькому районі; вул. Малоземельна, біля ділянки 13-Б
(Південний міст) у Дарницькому районі; вул. Набережно-Корчуватська у Голосіївському
районі; вул. Прирічна, 5 в Оболонському районі; вул. Прирічна, 25 в Оболонському районі. Ці
земельні ділянки перебувають у комунальній власності столичної громади. Тож набуття
інвестором права власності або користування (оренди) зазначеними ділянками на підставі
інвестиційного договору заборонено. При облаштуванні станцій прокату передбачено
встановлення винятково збірно-розбірних тимчасових конструкцій, без облаштування
фундаментів. Будівництво капітальних споруд на земельних ділянках, передбачених для
реалізації проекту, заборонено.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
Правительство утвердило постановление о строительстве
стадионов и бассейнов
27.03.2019

Кабинет министров утвердил два постановления, направленные на
строительство и реконструкцию дворцов спорта и бассейнов.
Соответствующие решение принято на заседании правительства.
В частности, во время заседания были приняты постановления: “Об утверждении
Порядка и условий предоставления в 2019 году субвенции из государственного бюджета
местным бюджетам на создание новых, строительно-ремонтные работы существующих
дворцов спорта и завершение начатых в предыдущем периоде работ по строительству /
реконструкции дворцов спорта” и "Об утверждении Порядка и условий предоставления в
2019 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство
новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих спортивных 50-метровых и
25-метровых бассейнов“. “Мы должны сотрудничать с местными властями и поощрять их
вкладывать средства в общественно значимые проекты, которыми является современная
функциональная спортивная инфраструктура во всех регионах Украины”, - подчеркнул
министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Как отметил министр, программа
строительства и реконструкции была начата в 2018 г. и в этом году из госбюджета на нее
выделено 200 млн грн. Кроме того, по его словам, 200 млн грн предусмотрено в 2019 г. и на
новую программу строительства и реконструкции бассейнов. За три года в Украине было
построено уже 2650 объектов спортивной инфраструктуры. При этом Жданов подчеркнул,
что для определения победителей указанных программ будут проведены конкурсы и для
того, чтобы их выиграть, местная власть должна предоставить софинансирование из
местных бюджетов, проектно-сметную документацию и гарантийное письмо по
своевременному использованию субвенции.
Читать полностью >>>
По материалам unn.com.ua
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Анализ тенденций развития рынка
юридических услуг в Украине
18.03.2019

В современном мире невозможно обойтись без услуг юристов. Даже
граждане, ни разу ни с кем не судившиеся, время от времени вынуждены
обращаться к юристам, ну а в бизнесе без специалистов в области права так
и вовсе никуда.
Анализ рынка показывает, что наиболее востребованными юридическими услугами
в Украине являются: вступление в наследство: Даже в самом простом случае здесь не
обойтись без нотариуса, ну а при наличии спорных вопросов, которые необходимо
разрешать в судебном порядке, могут подключаться и другие юристы; регистрация
торговой марки: Очень важная услуга для производителя, поскольку позволяет выделить
его товар из ряда однотипных. Включает в себя подготовку и подачу заявки в Укрпатент,
получение приоритетной справки, а затем и свидетельства на товарный знак; регистрация
бизнеса: В зависимости от вида открываемого предприятия (ООО, ФЛП) услуга заключается
в выборе направления деятельности, системы налогообложения, разработке пакета
документов, необходимых для регистрации, и их подаче в соответствующие органы;
расторжение брака: Данный сектор юруслуг представляет собой довольно обширное поле
деятельности для адвокатов обеих сторон, которое тем шире, чем больше спорных
моментов между бывшими супругами. Услуги могут включать в себя: консультации
клиентов; подготовку исковых документов и подачу их в суд; защиту интересов клиента во
время судебного процесса; получение и передача клиенту разрешительных документов по
итогам разбирательства. ликвидация предприятия: Правильно выйти из бизнеса не менее
важно, чем начать его, и здесь также понадобится помощь юриста. Он может как просто
проконсультировать, так и частично или полностью провести саму процедуру ликвидации;
представление интересов клиентов в судах: Клиентом может быть частное или
юридическое лицо. Чем сложнее дело, тем более квалифицированная помощь требуется от
юристов. В общем случае она заключается в подготовке процессуальных документов,
участии в судебных заседаниях, обжаловании судебных решений; сопровождение сделок с
имуществом: Купля-продажа, дарение, задаток – все они требуют надлежащего
юридического оформления. В этом процессе может понадобиться: проверка истории
объекта и правоустанавливающих документов; проведение переговоров по условиям
сделки; подготовка документов; контроль в процессе сделки; внесение изменений в
регистрационные учеты по результатам проведения операции; составление договоров: В
современном мире никого не требуется убеждать в важности юридически правильного
оформления договорных отношений в любой сфере жизнедеятельности. Специалист может
согласовать условия договора и составить юридически грамотный документ. Уровень
спроса на юридические слуги в Украине зависит от состояния экономики, динамичности
изменения законодательства, государственного регулирования того или иного сектора,
уровней коррупции, преступности, а также инвестиционного климата в стране. В
настоящий момент на данном рынке отмечается высокая конкуренция между
частнопрактикующими юристами и юридическими компаниями. Клиенты, в свою очередь,
заинтересованы в получении комплексного обслуживания, когда, например,
экономический консалтинг сопровождается юридическим. Компании, которые в состоянии
предоставить такой пакет услуг, получают конкурентное преимущество. Еще одной
характерной тенденцией рынка юридических услуг является процесс увеличения
использования интернет-технологий как для поиска клиентов или исполнителей, так и для
коммуникации между ними. Дальнейшее восстановление и развитие украинской
экономики, увеличение доходов бизнес-структур и населения будут способствовать росту
объема и ассортимента рынка юридических услуг в нашей стране. В наиболее развитых
странах сфера услуг, в которую входят и юридические, формирует большую часть валового
внутреннего продукта, поэтому и в Украине данный рынок обладает многообещающими
перспективами.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК

Publicis Groupe Ukraine: 15-секундные ролики становятся
новым стандартом на ТВ-рынке
07.03.2019

Последние несколько лет Publicis Groupe Ukraine фиксирует тренд к
снижению длительности рекламных роликов. Об этом сообщает служба
новостей портала mresearcher.com
Причин несколько: оптимизация инвестиций и изменение предпочтений нового
поколения. Оно выросло с интернетом и привыкло к быстрому потреблению информации.
Это тенденция глобальная и актуальна как для международного рынка, так и украинского.
Бытует мнение, что короткие ролики менее эффективны, чем длинные. Publicis Groupe
Ukraine решила оценить все плюсы и минусы формата, который станет основным в 2019
году, и разрушить ряд мифов, связанные с их использованием. Аргументы у брендов для
перехода на более короткие ТВ-ролики в 2019 году: повышение эффективности медиа
инвестиций; возможность лучшей синхронизации рекламной кампании на разных экранах
(ТВ + интернет); повышение шансов на успех в борьбе за внимание к сообщению со
стороны ЦА; снижение негативных последствий высокой инфляции на общий объем ТВподдержки. Дарья Малихатко, Data Sciences директор Publicis Groupe Ukraine:
«Эконометрическое моделирование, кроме оценки эффективности ТВ-роликов, конечно же,
позволяет оценить влияние и других маркетинговых факторов (цены, наличия на полке,
промо-активаций), и эффективность всех медиаканалов, когда-либо используемых
брендом. Это позволяет спланировать весь медиасплит бренда максимально эффективно с
точки зрения продаж, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, с учетом
специфики бренда и его целей». ...
Читать полностью (инфографика) >>>
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

Анализ PR-рынка Украины:
прогноз на 2019 г.

Київ продовжують очищувати місто
від засилля реклами
18.03.2019

В конце 2018 - начале 2019 года PR-агентство “Михайлов и Партнеры.
Украина” совместно с сервисом LOOQME провели исследование PR-рынка
Украины. Об этом пишет marketing.rbc.ua
Проект реализован в рамках регулярных исследований локальных рынков
стратегического партнера компании “BCW (Burson Cohn & Wolfe)”. Задачей исследования
было: определить, как PR-специалисты ведущих компаний оценивают состояние рынка PR,
какими инструментами пользуются чаще всего, как измеряют эффективность PR, с какими
трудностями сталкиваются и какие услуги чаще всего заказывают в агентствах. Для
исследования была сформирована выборка из 120 ведущих компаний согласно отраслевым
рейтингам (количество компаний для опроса в каждой отрасли экономики определялось
согласно вкладу отрасли в ВВП Украины в 2017 году). В ходе исследования были опрошены
PR-специалисты, отвечающие за коммуникации — PR-менеджеры, пресс-секретари,
маркетологи и другие. Из выборки в 120 компаний удалось опросить всего 42 человека.
Еще у 69 компаний не оказалось локальной пресс-службы, отдела коммуникаций или
специалиста, отвечающего за PR/коммуникации, или связаться с ответственным лицом
оказалось невозможно на протяжении нескольких недель. PR-специалисты 9 компаний
отказались обсуждать тенденции рынка, ссылаясь на внутреннюю политику компаний. По
мнению респондентов, рынок PR не растет в денежном выражении, а развивается за счет
новых инструментов, особенно в сфере digital. Все респонденты отмечают смещение
акцентов в цифровую сферу, но вместе с тем больше всего внимания уделяют работе с
традиционными СМИ. Далее по значимости следуют ивенты, работа в социальных сетях,
внутренние коммуникации и антикризисный PR. Почти все респонденты привлекают
подрядчиков для реализации отдельных PR-проектов. Треть респондентов работают с
агентствами на постоянной основе. Чаще всего агентствам заказывают ивенты и
антикризисные коммуникации. При работе с агентствами респонденты отмечали
некомпетентность подрядчиков, отсутствие новых креативных идей и подходов. ...
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua

28.03.2019

У столиці продовжують прибирати рекламні носії, встановлені з
порушеннями вимог щодо розміщення реклами. Про це заявив мер Києва
Віталій Кличко під час перевірки процесу демонтажу на вулиці
Саксаганського.
Там працівники КП «Київреклама» розпочали прибирати незаконні конструкції з
фасадів будинків. «Наші інспектори раніше здійснили перевірку і нарахували тут 622 носії,
встановлені з порушенням вимог щодо розміщення реклами. Декілька десятків із них
демонтували самі власники після того, як їм зробили зауваження. Інші конструкції
прибирає «Київреклама», – зазначив Віталій Кличко. Також, за його словами, у столиці вже
здійснили демонтаж рекламних носіїв із фасадів будинків на кількох вулицях. Зокрема, на
Басейній, Нижньому та Верхньому Валах, Ярославовому Валу, на Прорізній. Загалом із
фасадів уже прибрали 1 600 незаконних рекламних конструкцій. Продовжує міська влада
зменшувати кількість і наземних рекламних конструкцій (біг-бордів). «Наприклад, зовсім
інший вигляд тепер мають Набережне шосе, міст Патона, бульвар Тараса Шевченка,
Хрещатик і багато інших вулиць. Хочу зазначити, що минулого року спільно з основними
операторами рекламного ринку столиці ми розробили Схему розміщення наземних
рекламних засобів у Києві. Як результат – у порівнянні з 2015-м роком із майже 12 тисяч
одиниць таких конструкцій залишилося 5,5 тисяч. До кінця травня цього року кількість
рекламних носіїв у місті зменшимо ще на 1 300 одиниць», – підкреслив Віталій Кличко.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua

ЗМІ. ВИДАВНИЧА & ДРУКАРСЬКА (ПОЛІГРАФІЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ТВ КАНАЛИ

Компанія «Медіа Група Україна» виділила супутникову платформу
Xtra TV на нову юридичну особу

Ассоциацию наружной рекламы Киева
покинули почти все участники
21.03.2019

Ассоциацию наружной рекламы Киева, главой которой является
Максим Чаленко, покинули почти все ее участники. Об этом говорится в
открытом письме Ассоциации операторов наружной рекламы Киева.
"Как нам стало известно, в период 2017-2019 гг. общественный союз " Ассоциация
наружной рекламы Киева" покинули большинство ее членов, с которыми мы сотрудничали
и в дальнейшем будем сотрудничать независимо от их участия в тех или иных
объединениях, а именно: ООО" РИА "Имидж", ООО "АльхорАутдор", ООО "Альхор", ЧП
"Метеор". ООО "РИА "НАРУЖКА"", которая ранее была указана как член ассоциации,
сообщила, что не принимала и не принимает участия в деятельности этой организации.
Фактически сегодня союз представляет интересы одного оператора - ООО "Индивидуал",
директор которого имеет родственные связи с руководителем союза Максимом Чаленко ", говорится в письме. Кроме того, в тексте документа указано, что такие изменения в составе
"Ассоциации наружной рекламы Киева" повлияли на его деятельность и привели к ряду
нарушений. В частонсти, ЧП "Индивидуал" и ОС "Ассоциация наружной рекламы Киева", в
лице ее руководителя Максима Чаленко, торпедируют судебными исками разработчиков
реформы рекламы в столице и не выполняют требований принятых городской властью
решений и распоряжений. "Такие действия грубо нарушают договоренности сторон
внедрять реформу, обеспечивать максимальную эффективность и прозрачность своей
деятельности в интересах общества и привлечения инвестиций в отрасль. Это также
нивелирует принцип результативности, задекларированный Меморандумом, по которому
после утверждения Схемы, размещение рекламных средств осуществляется в соответствии
с ее требованиями ", - говорится в письме. Напомним, что Чаленко попал в скандал в 2018 г,
когда был задержан на попытке дать взятку начальнику Управления по вопросам рекламы
КГГА Александру Смирнову. После этого он заручился поддержкой депутата В.Куприя.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
GroupM Україна анонсує початок роботи
в Україні LIVE Panel
27.03.2019

LIVE Panel - глобальне дослідження поведінки та мотивації споживачів, використання результатів якого дає агенціям групи та їх клієнтам
безперечні переваги в розробці та запровадженні комунікаційних стратегій.
В результаті клієнти агенцій GroupM зможуть ефективніше спілкуватись з
аудиторією, точніше прогнозувати результати рекламних кампаній та отримають значні
конкурентні переваги. LIVE Panel – це глобальне дослідження GroupM, що вже працює у 52
країнах та має власну панель з 203 тисяч респондентів. Дослідження допомагає знаходити
ефективні комунікаційні рішення для глобальних та локальних рекламних кампаній. Окрім
того, LIVE Panel інтегрована у планувальні інструменти агенцій групи, підкріплюючи їх
необхідними даними, що значно полегшує процеси бюджетних оптимізацій та скорочує час
від пошуку ідеї до її реалізації. В Україні дослідження LIVE Panel охоплює 2000 респондентів
віком від 16 до 65 років, що дають відповідь на наступні групи питань: покупки — понад 80
категорій товарів та послуг: споживання медіа — охоплення та частота (28 медіаканалів),
увага до реклами та емоційна реакція; точки дотику — аналіз 40 можливих точок взаємодії
Бренду зі споживачем та їх роль у прийнятті рішень; поведінка у digital — де, як та як часто
споживається digital-контент; демографія — стать, вік, дохід, зайнятість, освіта, риси
характеру тощо; прийняття рішень — де, як і ким приймаються споживчі рішення.
Дослідження надає медійним агенціям GroupM (MediaCom, Mindshare, Wavemaker) низку
можливостей та переваг: глибоке розуміння споживача та його поведінки в медіа;
розуміння клієнтського досвіду (customer journey), факторів, що впливають на вибір
покупця, його мотивацію при прийнятті рішення, поведінку в точках продажу; пошук
специфічних та глибинних мотивацій споживачів та сегментування цільової аудиторії,
створення унікальної аудиторії для programmatic рішень; розробка планів з глибоким
розумінням споживанням медіа в епоху мультиекранності; можливість проведення
спеціальних додаткових досліджень для клієнтів за рахунок технології re-contact, які
допоможуть більш глибоко проаналізувати важливі сегменти аудиторії. «Розвиток
технологій останніх років додав помітної динаміки до поведінки споживача у
медіапросторі. Це формує безліч дискусій про зростання впливу digital та його зменшення у
ТБ, про необхідність адресної та персоналізованої комунікації. Дійсно, розуміння того, де і
як вести діалог зі споживачами — є абсолютною необхідністю для сучасних брендів,
оскільки саме це може бути вирішальним у конкурентній боротьбі. Спираючись, на LIVE
Panel та власні інструменти, ми можемо забезпечити це розуміння для наших клієнтів» —
сказав Андрій Білошапко, медіа директор MediaCom Україна. «Анкета дослідження Live
Panel відрізняється від існуючих вже на українському ринку досліджень, вона скоріше
доповнює їх, аніж конкурує, тож крім іншого цей й можливість для наших клієнтів знайти
відповіді на питання, що досі залишались без відповіді — щодо поведінки та вподобань
українців як споживачів товарів, послуг, брендів та медійного контенту», — додає Ірина
Матюшенко, директор зі стратегій Wavemaker Україна.
Читати повністю >>>
За матеріалами sostav.ua
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Медіахолдинг Ріната Ахметова «Медіа Група Україна» виділив для
супутникової платформи Xtra TV нову юридичну особу, для якої отримав
ліцензію провайдера програмної послуги за технологією DTH.
Рішення про видачу новій компанії ліцензії ухвалила Національна рада з питань
телебачення і радіомовлення на останньому засіданні 14 березня. Нова юридична особа –
ТОВ «Екстра-ТВ», заснована 10 грудня 2018 року, її статутний фонд– 10 тис. грн. Компанія
належить ТОВ «Медіа Група Україна», кінцевий бенефіціарний власник – Рінат Ахметов.
Керівник компанії – Юрій Чередничок. У ліцензії провайдера зазначено, що він надаватиме
абонентам 62 телеканали, з них 16 вітчизняних. Провайдер планує працювати одразу на
двох супутниках – Eutelsat 9B (оператор телекомунікацій – ТОВ «Європорт») і Astra 4A
(оператор телекомунікацій – ТОВ «СЕС Сіріус Україна»). Строк дії ліцензії – 10 років. Розмір
ліцензійного збору для компанії становитиме близько 2,5 млн грн, враховуючи надбавку
30% за понад половину іноземних каналів у пакеті. Нагадаємо, що супутникова платформа
Xtra TV вже мала ліцензію провайдера DTH, оформлену у 2015 році на компанію «Діджитал
скрінз». На цю ж компанію також були оформлені ліцензії IPTV та OTT-сервісу «Медіа Групи
Україна» Oll.tv. У липні 2018 року власником ТОВ «Діджитал скрінз» замість ТОВ «Медіа
Група Україна» стало ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (телекомунікаційну компанія Vega Ріната
Ахметова). На початку 2019 року холдинг Ріната Ахметова System Capital Management
повідомив, що передав цифрову платформу Oll.tv (сервіси IPTV та ОТТ-телебачення) від
«Медіа Групи Україна» в управління своїй телекомунікаційній компанії Vega (ПрАТ
«Фарлеп-Інвест») задля побудови конвергентного оператора зв’язку.
Читати повністю >>>
За матеріалами detector.media
Уряд виділив кошти на погашення боргів НСТУ
перед Концерном РРТ
25.03.2019

Кабмін прийняв низку рішень, спрямованих на відновлення
безперебійного телерадіомовлення в Україні. Про це «Детектору медіа»
повідомило джерело, присутнє на засіданні уряду.
Зокрема, уряд вирішив виділити 97 млн грн з резервного фонду державного
бюджету на погашення заборгованості Національної суспільної телерадіокомпанії України
(НСТУ) Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (Концерну РРТ) за надані
послуги із трансляції телеканалів суспільного мовника. Кошти мають надійти
розпоряднику – Державному комітету телебачення і радіомовлення, який є акціонером
НСТУ і має далі передати їх НСТУ для погашення боргів. Крім цього уряд ухвалив рішення
заборонити відключення від енергопостачання об’єктів стратегічного значення
телерадіомовлення. Така заборона діяла з 2015 року, але з 1 лютого 2019 року через
ухвалення змін до нормативно-правових актів припинила діяти. Підставою для рішень
уряду стало звернення Міністерства інформаційної політики України до Кабміну та
Міністерства економічного розвитку і торгівлі з проханням виділити кошти з резервного
фонду держбюджету для відновлення телерадіомовлення, відключеного в низці регіонів за
борги Концерну РРТ за електроенергію. Заборгованість Концерну РРТ за електроенергію
стала наслідком несплати Концерну за послуги з трансляції телеканалів (зокрема, борг
НСТУ складає понад 100 млн грн за попередній рік). МІП поінформував уряд, що 20 березня
було знеструмлено РТПС Білопілля Сумської філії Концерну РРТ, а 21 березня – РТПС
Красногорівка Полтавської філії. Унаслідок цього, нагадаємо, в частині Сумської та
Полтавської областей зникли ефірне телебачення (аналогове і цифрове) і радіомовлення.
Також 21 березня було знеструмлено радіоцентр у селі Луч Миколаївської філії, унаслідок
чого припинилася трансляція «Українського радіо» на середніх хвилях на територію Криму,
східних областей України та найближчих до України районів Російської Федерації. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами detector.media
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Миллиарды в экономику. ТОП-10 иностранных
инвестиций в Украину
19.03.2019

Украинская экономика получила $2,5 млрд прямых иностранных
инвестиций за прошлый год – это много или мало? Наверняка многие
скажут: "Хотелось бы побольше, да побыстрее".

Попробуем разобраться, имеет ли значение их качество. В 2016-2017 г. львиная
доля прямых иностранных инвестиций пришлась на средства, которые заходили в Украину
для докапитализации банков. Это было необходимо, чтобы избежать дополнительной
нагрузки на Фонд гарантирования вкладов из-за возможного объявления ряда банков
неплатежеспособными. Кредиты дочерних банков по отношению к материнским перевели
в капитал - формальные по своей сути транзакции, по правилам статистики, принято
учитывать в качестве прямых инвестиций. В 2018 г. характер инвестиций начал меняться.
В результате очищения банковской системы снизился объем средств, поступающих из-за
границы на докапитализацию банков. По данным МЭРТ, в 2018 году 58% от общего
количества ПИИ были направлены в реальный сектор экономики. Это значит - новые
заводы, новые производства, а вместе с ними и новые рабочие места. В минувшем году
международные компании проявляли интерес к Украине не только на словах - пришли
живые деньги. По данным исследования KPMG, в 2018 году количество сделок с участием
иностранных инвесторов выросло на 47%. Общая стоимость M&A соглашений за год
достигла $1,8 млрд. Показательно, что участники почти половины объявленных сделок (11
из 25 впервые вложили деньги в Украину. Все эти факторы дают основания говорить, что
Украина все чаще появляется на повестке дня иностранных инвесторов. Больше всего их
привлекают инфраструктура, производство, ритейл, энергетика, агросектор и IT.
Как же выглядят десять знаковых событий в Украине за последний год с
точки зрения инвестиций?




















H&M, Ryanair и IKEA. Заход на украинский рынок сразу трех всемирно известных
брендов – H&M, Ryanair и IKEA, которая в этом году откроет свою первую точку в
Киеве. Совсем скоро в Киеве откроется первый магазин французской сети Decathlon,
которая представлена в 22 странах мира и имеет годовой оборот более € 11 млрд.
General Electric и Укрзалізниця. Заключение рамочного соглашения между General
Electric и Укрзалізницей общей стоимостью около $1 млрд. Первая часть контракта
выполнена – 30 локомотивов GE уже в Украине. Половина из них курсирует по
украинским железным дорогам, вторая половина находится на доукомплектации на
Крюковском вагонзаводе. Потенциально GE рассматривает возможность
обустройства производства в Украине.
ArcelorMittal. Сталелитейный гигант ArcelorMittal вложил более $400 млн в
развитие собственного производства в Украине. Это почти на треть больше, чем в
2017-м. Планы на 2019 – около $450 млн.
SALIC и Мрия. SALIC, дочерняя компания Фонда государственных инвестиций
Королевства Саудовская Аравия, приобрела украинский агрохолдинг Мрия. Сумма
сделки не разглашается, но, по оценкам рынка, это более $200 млн. Инвестор уже
начал вкладывать деньги в модернизацию и расширение мощностей холдинга.
Bayer под Житомиром. Осенью 2018 года немецкая Bayer открыла под Житомиром
один из самых мощных в Европе заводов по производству семян. Начала
строительство американская Monsanto. Немецкий концерн завершил ее поглощение
летом прошлого года. Общий объем инвестиций составил $200 млн. Компания
ответственно подошла к региону и местной громаде, вложившись в развитие
транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта.
Sarantis и Эргопак. Очень важен для инвестиционного климата Украины приход на
наш рынок глобальных стратегических инвесторов. В 2018 году их было несколько.
В капитал крупнейшего украинского производителя товаров для дома, Эргопак,
вошел первый стратегический FMCG-игрок из Западной Европы за последние 10 лет
– греческая Sarantis. Сумма сделки не разглашается.
P&O Maritime. P&O Maritime, принадлежащая крупнейшему мировому портовому
оператору DP World Group (ОАЭ), инвестировала в буксирную компанию LB Shipping.
Сейчас P&O Maritime предоставляет буксирные услуги в нескольких портах, включая
порт "Южный". Стоит отметить, почему приход "стратегов" так важен. Во-первых,
это долгосрочные проекты, которые будут годами связаны с инвестициями как в
активы, так и в человеческий капитал. Во-вторых, это самая эффективная реклама
страны для мирового бизнес-сообщества. Никакие бизнес-форумы и конференции
так действенно не убеждают в изменениях в Украине, как новости об успешных
сделках. И, наконец, это важно для дальнейшего развития институций и
регулирования: инвестор приносит с собой международную экспертизу в
регулировании секторов, в том числе опыт ошибок, правила ведения бизнеса,
социальной ответственности и т.д.
Brookfield Asset и Lviv IT Park. Канадская Brookfield Asset Management, чья история
насчитывает более 100 лет, а суммарное количество активов под управлением почти $300 млрд, начала строительство Lviv IT Park. Это инновационный объект
площадью 10 000 га и общим объемом инвестиций в $160 млн. Парк, который по
окончанию строительства будет способен вместить до 14 000 сотрудников, вполне
сможет стать одним из центров IT-индустрии в Восточной Европе.
NBT и "Сиваш". В 2019 году норвежская NBT объявила о запуске проекта "Сиваш",
солнечной электростанции мощностью 250 МВт в Херсонской области. Общая сумма
привлеченного финансирования – около $350 млн. Компания также рассматривает
возможность строительства еще одной СЭС в Запорожской области, сумма
инвестиций в которую может составить до $750 млн.
Horizon Capital. Во время заседания Национального инвестиционного совета в
швейцарском Давосе американская Horizon Capital объявила о закрытии фонда в
$200 млн. Инвесторы, среди которых есть институциональные и частные,
планируют направить эти деньги на поддержку экспортоориентированного малого
и среднего бизнеса в сферах легкой промышленности, агро и продуктов питания, IT.
Читать полностью >>>

По материалам biz.liga.net
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ПОЛІТИКА
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ
НАУКА
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ

Стаєр на довгій дистанції реформ:
5 років РПР
25.03.2019

З 2014 р. саме громадянське суспільство стало головною рушійною
силою для впровадження необхідних реформ в Україні, та на той час вагомі
зміни були б неможливими без формування широких коаліцій.
Найбільш успішним і довготривалим прикладом таких коаліцій є Реанімаційний
Пакет Реформ. На цьому наголосили учасники обговорення “5 років РПР: роль
громадськості в реформуванні країни”, яке відбулося 22 березня 2019 року. Реанімаційний
Пакет Реформ є прикладом громадської співпраці, яка допомагає українцям боротися за
демократію та все ближче наближати Україну до Європейського Союзу. Про це зазначили
міжнародні партнери РПР, додавши: саме ця коаліція успішно впроваджує порядок денний
реформ для українських органів влади. Українські державні діячі вкотре заявили, що готові
активно співпрацювати з коаліцією, адже РПР протягом 5 років існування довів
спроможність бути стаєром на довгій дистанції просування реформ. Крім цього, в
українському суспільстві досі зберігається доволі високий ступінь довіри до громадських
організацій. Вкрай важливо передати реформаторський досвід РПР регіональним коаліціям
громадських організацій. Світові практики свідчать: глобальні зміни в країні починаються з
невеликих кроків на місцевому рівні. Наступним етапом розвитку Реанімаційного Пакету
Реформ має стати його перетворення на Громадську спілку. Учасники заходу зазначили, що
“романтичний” період у громадському секторі закінчується та настає час юридичного
оформлення стосунків. РПР має залишатися великою міждисциплінарною коаліцією, у якій
гармонійно поєднуються різні за напрямками та досвідом громадські організації. Водночас,
за потреби, РПР має бути здатним спрямувати всю потужність коаліції на імплементацію
кількох ключових реформ, які є найважливішими для країни в той чи інший момент.
Читати повністю >>>
За матеріалами РПР
ПОЛІТИКА

Результати екзит-полів та прогнози
на другий тур
01.04.2019

В Україні на виборах Президента України 31 березня було проведено
три великих екзит-поли. Про це повідомляє служба новин інформаційного
агентства УНН.
Дані Національного екзит-полу: Володимир Зеленський — 30,6%; Петро Порошенко
— 17,8%; Юлія Тимошенко — 14,2%; Юрій Бойко – 9,7%; Анатолій Гриценко – 7,1%; Олег
Ляшко – 4,7%; Ігор Смешко – 6,5%; Олесандр Вілкул – 4,0%; Руслан Кошулинський – 1,7%;
Решта канидати набрали менше 1%. Всього опитано 19 431 респондентів. Похибка не
перевищує 2,5% для найбільш рейтингових кандидатів. Опитування проводилось загалом
на 400 дільницях. Проводився екзит-пол за методикою таємного голосування. "Стосовно
поселенської структури електорату, то тут цікаві тенденції. Скажімо, найбільше
представників сільського електорату – серед виборців Тимошенко, 57% всіх, хто голосував
за цього кандидата – це жителі сіл", - заявив заступник Директора соціологічної служби
Центру Разумкова Михайло Міщенко. З його слів, ще більше представників сільського
електорату – серед представників електорату Олега Ляшка (62%). "Поселенська структура
інших кандидатів більш рівномірна. Можна виділити лише, що найбільша частка жителів
великих міст(100 тис. і більше мешканців) серед представників електорату Вілкула – 55%.
Це пов’язано з тим, що в нього найбільше регіональне зміщення", - зазначив він. Щодо
регіонального розподілу, то за результатами екзит-полу, для Володимира Зеленського на
Заході це 21,7%, у Центрі 28,5%, Південь – 42,1%, Схід – 31%. Для Петра Порошенка Захід –
25,8%, Центр – 19,3%, Південь – 11,4%, Схід – 9,4%. Для Юлії Тимошенко Захід – 17,6%,
Центр – 17,4%, Південь –9,6%, Схід – 7,4%. "Було сказано стосовно того, як голосували
регіони, і внаслідок того, що регіони голосували по-різному, то і соціально-демографічна, в
тому числі регіональна, структура електорату різних політиків істотно відрізняється", зазначив Міщенко. Так, за його словами, серед виборців Бойка 73% - це жителі південних і
східних регіонів, тобто ми бачимо істотний регіональний перекіс в території його
електорату. Ще більше це стосується Вілкула – тут 81% - жителі Південного і Східного
регіонів. А у Гриценка навпаки, 84% електорату - це жителі Західного і Центрального
регіонів, при чому 46% - жителі Західного регіону. Найбільший регіональний перекіс
спостерігається в електораті Кошулинського , 81% виборців Кошулинського – це жителі
Західного і Центрального регіону. Серед них 59% - це жителі тільки Західного регіону. З
території електорату Ляшка 73% - це жителі Західного і Цнтрального регіонів, з території
електорату Порошенка – 77% жителів цих територій, з територій електорату Тимошенко
76%, зазначив заступник Директора соціологічної служби Центру Разумкова. "Найбільш
рівномірно розподілений електорат Зеленського: 52% з тих, хто голосували за цього
кандидата – це жителі Західного і Центрального регіону, а 48% - жителі Південного і
Східного регіонів. Найменша частка серед виборців Зеленського – це жителі Східного
регіону, лише 12%", - додав він. Також організатори Національного екзит-полу дали
прогнози, щодо можливого розподілу голосів під час голосування у другому турі виборів.
“За результатами передвиборних опитувань ми можемо певним чином моделювати
переходи, тому що під час екзит-полу ми не ставили запитання стосовно голосування у
другому турі. А за даними нашого опитування центру Разумкова, яке проводилось за
тиждень до виборів, якщо в другий тур виходять Зеленський і Порошенко, а ймовірно, що
саме ці два кандидата вийдуть до другого туру, якщо виходити з даних нашого екзит-полу,
то, скажімо, серед виборців Бойка збирались у другому турі голосувати за Зеленського 35%,
за Порошенка — 2%”, — сказав він. Крім того, за словами Міщенка, серед виборців Гриценка
за Зеленського віддали б свій голос 25% виборців, за Порошенка — 19% …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Сооснователь Concepter ушел в фонд
Виктории Тигипко TA Ventures

Агентство Fitch снизил прогноз роста
мирового ВВП

22.03.2019

Сооснователь Concepter Олег Маленков вышел из операционного
управления Concepter и перешел в фонд Виктории Тигипко TA Ventures. При
этом в Concepter Маленков остается партнером.
Ресурсу Vector Маленков рассказал, что в фонде он станет венчурным партнером и
будет заниматься полным циклом: от поиска стартапов до закрытия сделок. Он будет
искать компании преимущественно в сферах Digital Health и Mobility (Transportation), а
также менеджментом портфеля фонда. На данный момент TA Ventures совершили более
130 инвестиций и 40 extit-ов. По словам Маленкова, в Concepter он уперся в потолок и
решил уйти из операционного управления компанией еще в октябре 2018 года. Concepter
основали украинцы Олег Маленков и Влад Тисленко. Проект прославился вспышками для
смартфонов iBlazr и чехлом для смартфонов, которые успешно собирали по $150 000 - $250
000 на Kickstarter. В истории Concepter были и не очень удачные кейсы: чехол iblazr собрал
на Kickstarter $37 000 из заявленных $70 000, кампанию досрочно закрыли, наушники
AirPhones так и не дошли до запуска. После этого Concepter сместил фокус на акселерацию
и помощь другим стартапам. С их помощью на Kickstarter вывели проекты Grovio, Wyrex. …
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
Акселератор Radar Tech и фонд Impera Alpha инвестируют
2,5 млн. евро в украинские стартапы
26.03.2019

Корпоративный стартап-акселератор в партнерстве с польским
инвестиционным фондом планируют инвестировать украинские проекты на
ранних стадиях, которые пройдут акселерацию в Radar Tech
Сообщается, что сумма инвестиций будет зависеть от стадии развития проекта. Так
проекты на стадии идеи, Proof of Principle, могут получить до 50 тыс. евро, а проекты на
стадии MVP, Proof of Concept – до 250 тыс. евро. Преимущество будет отдаваться проектам в
сфере agritech, AI, blockchain, fintech, insurtech, cleantech и energy. Среди основных
требований к стартапам: наличие инновационного решения, коммерческого потенциала и
масштабируемости. Глава правления Radar Tech Максим Бахматов отметил, что
акселератор, успешно помогающий стартапам расти, определять бизнес модель и
формировать уникальное ценностное предложение, решил перейти на следующий
логичный этап – помогать стартапам привлекать инвестиции для более тщательной
проработки решений, R&D и проверки гипотез. В польском венчурном фонде Impera Alpha,
который инвестирует в стартапы на ранних стадиях, также уверены, что в Украине могут
создаваться действительно инновационные решения. Фонд намерен поддерживать этот
потенциал и помогать стартапам выходить на рынки ЕС и других стран.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Блесна, пиво, гербициды: топ-100 самых
дорогих изобретений страны
28.03.2019

О том, что патенты на изобретения теоретически могут стоить
миллионы долларов, нам точно известно из многолетних историй о
патентных войнах между техногигантами.
Каждый сразу вспомнит о противостоянии Apple и Samsung или Apple и Qualcomm.
Охранные документы такие компании, как правило, оформляют на свою
интеллектуальную собственность в странах происхождения корпораций. Но мало кто
знает, что есть потенциально значимые патенты, которые зарегистрированы в Украине.
Компании Innolytics Group совместно с компанией AEQUO решили разобраться в этом
вопросе и составили список самых дорогих патентов в нашей стране, используя
общепринятую международную систему оценки. Редакция LIGA.net, пообщавшись с
исследователями, публикует основные тезисы их изысканий. Как оказалось в Украине есть
интеллектуальная собственность, стоящая миллионы долларов. Регистрирует права на нее
Укрпатент. Факт №1. Средняя стоимость топ-100 самых дорогих патентов в США больше,
чем стоимость украинских самых дорогих патентов топ-100 в 12-13 раз. Факт №2.
Практически 100% обладателей самых дорогих патентов в США - компании. В Европе
только 1% приходится на университеты. В Украине совсем иная история - 34% самых
дорогих патентов зарегистрированы на частные лица, на компании - 59%, еще 5%
приходится на ВУЗЫ, 1% - государство. Юристы связывают регистрацию на физлица в том
числе и с тем, что собственники бизнеса боятся рейдерства компаний, к которым будет
привязана их интеллектуальная собственность. Факт №3. Самые дорогие патенты с
приоритетной украинской регистрацией (то есть впервые зарегистрированные именно в
нашей стране) имеют иностранные компании. Например, патент на гербицидное средство,
который оценивается в $22,7 млн, здесь есть у Bayer. Юристы связывают это с тем, что
Украина - одна из мощнейших аграрных держав на карте. И у той же Bayer здесь большой
рынок сбыта. Примечательно, что много патентов с приоритетной регистрацией здесь есть
у такого техгиганта как американский Qualcomm. Несколько таких патентов имеет Google.
Факт №4. Восемь патентов из 100 самых дорогих принадлежат Echostar Ukraine. Это
дочерняя компания американской корпорации Echostar и сестринской компании DISH
Network Corporation. Это очень крупная американская спутниковая компания с оборотом
около $15 млрд. Как оказалось, у нее есть в Харькове офис (очевидно, R&D) на 80-200
специалистов, по оценкам DOU.ua. Его инженеры и регистрируют у нас свои изобретения в
сфере телевизионных технологий. Факт №5. Не только международные компании. Да,
украинцы тоже имеют патенты, которые стоят миллионы. Вот те, кто оказался в топ-100:
Владимир и Сергей Зозули, а также Сергей Александров. У них есть несколько патентов,
общей стоимостью $4,8 млн. Три партнера известны в Украине благодаря группе
химических компаний Хадо. А Хадо известна благодаря товарам для автомобилистов присадкам для моторного масла. Бизнесмены владеют патентами на химические вещества
и способы их изготовления. Наталья Деркач - это украинский фармацевт, у которой есть
патент, получивший оценку более $2 млн. Илья Чайковский, Институт кибернетики им
Глушкова. Врач-кардиолог, соавтор патента с оценкой в $1 млн. Он распространяется на
метод и устройство для определения повреждений миокарда на основе анализа изменений
во времени показателей плотности тока. Работал в Германии в хайтек-компании. Он также
является соавтором патента “Портативный компьютерный кардиограф”. Николай Ляпко.
Это украинский изобретатель, врач-рефлексотерапевт. Еще в 1997 году он создал медикопроизводственную компанию Ляпко, сеть центров здоровья Ляпко. Его патент на
устройство для рефлексотерапии оценивается в $1 млн. Еще у Ляпко есть специальная игла
для рефлексотерапии - патент оценен в $470 000. Третий патент - еще на $190 000. Сергей
Ульянов. Рыбак. И владеет патентом на блесну с оценкой $1 млн. Как пишут на сайтах о
рыбалке, блесна Ульянка претендует на место одной из самых уловистых самодельных
рыболовецких снастей. У Ульянова есть еще один патент на поверхностную блесну. Оценка
- $580 000. Юрий Синица. Обладатель патента, который оценен в $890 000. Это снаряд для
тренировки животных. Юрий - основатель черниговской компании Collar - производителя
товаров для животных. В штате - более 500 человек. Покоривший весь мир Puller,
тренировочный снаряд для собак в виде двух колец, был создан именно здесь. …
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов, редактор ЛІГА.Tech
По материалам tech.liga.net
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Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста
мировой экономики на ближайшие два года. Об этом сообщает служба
новостей портала stockworld.com.ua
Теперь ожидается, что глобальный ВВП увеличится по итогам текущего года на 2,8%
против ранее прогнозировавшегося роста на 3,1%. Оценка подъема в 2020 г. ухудшена до
2,8% с 2,9%, сообщается в отчете. Перспективы роста глобальной экономики существенно
ухудшились со времени публикации предыдущего Global Economic Outlook (GEO) в декабре
2018 г., отмечают аналитики Fitch. "Однако, несмотря на довольно агрессивное ухудшение
нашего прогноза на 2019 год, мы не видим приближения глобальной рецессии", - говорится
в сообщении. Особенно резко, по мнению экспертов агентства, ухудшились перспективы
для экономики еврозоны. Кроме того, признаки замедления в Китае стали намного
очевиднее, а активность в других странах с развивающейся экономикой (EM) снизилась,
что обусловлено резкими макроэкономическими изменениями в Турции и Аргентине после
валютного кризиса прошлым летом. Это произошло на фоне неуклонного ослабления роста
мировой торговли на протяжении 2018 г. Торговая война между США и Китаем, вероятно,
оказала давление и исказила торговые потоки, но, что важнее, более слабый внутренний
спрос в EM стал ключевым фактором замедления торговли. Fitch ухудшило экономические
прогнозы на текущий год для 15 из 20 стран, которые включены в GEO. "После такого
широкомасштабного ухудшения показателей нелегко определить главный источник шока.
Но мы видим факторы, указывающие на то, что более слабый спрос на EM является
основным двигателем спада в глобальном промышленном производстве и мировой
торговле, - полагает главный экономист Fitch Брайан Коултон. - Ужесточение долларовой
ликвидности, которое наблюдалось в прошлом году после повышения ставок ФРС,
несомненно имело некоторые негативные последствия для глобального роста, хотя
экономика США сама по себе довольно устойчива". Несмотря на резко ухудшающуюся
картину роста мировой экономики, эксперты агентства не видят признаков наступления
глобальной рецессии. "Американская экономика все еще увеличивается темпами выше
тренда, низкая безработица и хороший рост доходов домохозяйств поддерживают
потребительские расходы, а фискальная политика ослабляется. Некоторая слабость в
странах EM отражает временные факторы, которые в скором времени должны пойти на
убыль", - сообщается в отчете. В частности, введение США существенных импортных
пошлин, которое должно было произойти в начале марта, пока не произошло, и
усиливается надежда на то, что этого удастся избежать. Помимо этого Fitch указывает на
значительные сдвиги в денежно-кредитной политике в различных регионах мира в
последние месяцы. Федрезерв дал намек на паузу в повышении процентных ставок, и
теперь ожидается всего один подъем в 2019 году по сравнению с ранее ожидавшимися
тремя. Европейский центральный банк вряд ли повысит ставки до конца 2020 года, а также
может возобновить покупку активов позднее в этом году. По сравнению с декабрьским
прогнозом Fitch наиболее существенно ухудшило оценку роста экономики в текущем году
для Турции - на 1,7 процентного пункта, Италии - на 1 п.п., Австралии и Швейцарии - на 0,7
п.п., Германии - на 0,6 п.п. Для еврозоны в целом прогноз снижен на 0,7 п.п. Исключением в
регионе стала только Польша, ожидания роста ВВП которой были улучшены. Аналитики
агентства сохранили прогноз для Китая и снизили на 0,3 п.п. для США.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Україну і світ чекає економічна криза:
аналіз звіту JPMorgan
25.03.2019

Аналіз макроекономічних ризиків, указує на те, що Україна переживає
непрості часи. Попри те, що економіка зростає, курс стабілізувався, інфляція
почала знижуватися – нинішня стабільність залишається хиткою.
Українська економіка сильно залежить від зовнішньої кон’юнктури, а саме від
світових цін на основні товари вітчизняного експорту та імпорту: нафту, газ, сталь, зерно,
і в значній мірі залежить від міжнародного руху капіталу – інвестицій. Останнім часом
динаміка цих цін була сприятлива, але з’являються загрозливі сигнали щодо майбутніх змін.
Десять років після подій, коли крах Lehman Brothers спричинив обвал ринків і
серію надзвичайних заходів у відповідь, стратеги JPMorgan створили модель оцінки
строків та глибини наступної фінансової кризи. Як показала раніше дослідницька модель
JPMorgan, враховуючи циклічність та нагромадження макроекономічних дисбалансів,
настання наступної глобальної фінансової інвесторам варто очікувати в 2020 р., про що ми
раніше писали. Модель прогнозування JPMorgan базується на розрахунках потенційних
сценаріїв з урахуванням тривалості економічного зростання, потенційної тривалості
наступної рецесії, рівня боргового навантаження, оцінок активів, ступеня дерегулювання і
фінансових інновацій до кризи. І як показує модель, вже на початку 2019 року аналітики
JPMorgan вимушені бити на сполох. Світовий борг зростає рекордними темпами. Проблема
посилюється тим, що центральні банки поступово припиняють наповнювати економіку
дешевими грішми, а ціни на сировину, яка є ключовим експортним товаром країн, що
розвиваються, залишаються на низькому рівні. Саме боргові проблеми країн можуть стати
«чорним лебедем» для світової економіки. Зазначимо, в Україні наразі досить складна
поточна ситуація із держборгом. Пікові навантаження з його погашення та обслуговування
припадають саме на 2019-2021 роки. Варто відзначити надмірне боргове навантаження
низки системоутворюючих держав – США, Китаю, Японії. Борговий ринок сильно розрісся
за останні 10 років, лише в США обсяг облігаційних заборгованостей досяг $ 41 трлн. Однак
більша частина цього боргу належить до державного сектору, іпотечними позиками і до
забезпеченого корпоративним боргом з хорошим рейтингом. Серед них також є $ 2,5 трлн,
які мають оцінку BBB + і нижче. До обвалу приведуть саме помилки менеджменту і падіння
фінансових показників, таких як виручка чи операційна маржинальність.
Висновки для України. Аналітики JP Мorgan однозначно праві в тому, що періоди
рецесії традиційно супроводжуються відтоком капіталу з emerging markets на користь
стабільних розвинених економік, і альтернативний сценарій в принципі малоймовірний.
Однак варто враховувати і той факт, що рецесія і вихід з ризикованих активів не є
обов’язковими супутниками один одного. Відтік іноземного капіталу з ринків, що
розвиваються спостерігається і під час відсутності істотних проблем в їх економіці.
Здебільшого, влади країн, що розвиваються, покладаються на стимули центробанків, не
роблячи важких, але необхідних кроків реформування, щоб навести порядок в економіці
країни. Аналітики JPM наводять приклад проведення реформ Бразилії, зокрема прийняття
закону про пенсійну реформу. Приклад Бразилії має бути прикладом, яким країни emerging
markets повинні слідувати, щоб зміцнити стійкість до майбутніх шоків. В Україні ставку
зроблено на запровадження режиму інфляційного таргетування, що обмежило
Національний банк в розширені кількісного пом’якшення, натомість розширило
можливості стримувати інфляцію. НБУ став прозорим, істотно розширив діалог з ринком,
росте довіра. Реформи в Україні пригальмовує цикл подвійних виборів….
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