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Chrematistic
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
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Відновлюється попри все: українська економіка
за останні три роки зросла на 8,4%
10.04.2019

Україна розробляє експортну стратегію: орієнтуватимемося на
зарегульований, але прогнозований європейський ринок. Замість
величезного, але ненадійного російського.

Українська економіка відновлюється: попри воєнні дії, торговельну блокаду з боку
Росії, всі можливі зради і скепсис. Упродовж 2015-2018 р. зростання валового внутрішнього
продукту України склало 8,4%. При цьому, як заявив перший віце-прем’єр-міністр України,
міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, таким чином економіка України
відновилася майже наполовину у порівняні з докризовим 2013 р. Пріоритетними
напрямами діяльності уряду, за словами Кубіва, залишаються підтримка вітчизняного
експорту, поліпшення бізнес-клімату, реформування сфери держзакупівель, реформа
управління держвласністю, розвиток промисловості.
Зарплата виривається з тіні. Вітчизняна економіка, — і наші урядовці цього не
можуть не розуміти, — входить у зону турбулентності. З одного боку, — Світовий банк,
який погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році з
2,9% до 2,7%. Але найгірше, що проблеми очікуються не лише у нашій державі. Так, згідно з
новим економічним прогнозом Світового банку, економічне зростання в регіоні Європи і
Центральної Азії сповільниться до 2,1% в 2019 році з 3,1% в минулому році. Це пов’язано з
уповільненням світового зростання і невизначеними перспективами. А тому влада має
грати на випередження. На основі аналізу зробленого. «У І кварталі 2016 року ВВП відновив
зростання, і ми продовжили стимулювати цей тренд у наступних періодах. Від 2016 до 2018
року реальний ВВП України показав сукупне зростання у 8,4%», — пояснив Кубів. За його
словами, таких результатів вдалося досягти завдяки інструментам стимулювання ринкової
економіки. За словами міністра, це свідома позиція: українці повинні мати гідний рівень
життя. «За даними офіційної статистики, середня зарплата зросла на 170 доларів: з близько
210 доларів у грудні 2015 року до 380 доларів у грудні 2018 року. Однак сайти пошуку
роботи вказують на те, що у приватному секторі середня зарплата у квітні 2019 року
становить вже 431 долари, або за курсом НБУ 11700 грн. Тобто приватний сектор поліпшив
свої справи і має можливість платити вищі зарплати. Але уряд не може адміністративно
встановити всім високу зарплатню. Адже подібний крок змусить бізнес іти в тінь. Тому
нашим баченням завжди було інше: створювати умови для розвитку бізнесу, зокрема для
виробництва та експорту», — запевнив Кубів. Ще один плюс: за словами міністра, рівень
тіньової економіки скоротився з 40% ВВП у 2015 році до 32% ВВП у ІІ кварталі 2018 року.
Також країна зуміла заробити трохи грошей від приватизації. Наразі — від малої.
Менше, ніж треба. Але більше, ніж могли. Так звана «мала приватизація», яка
стартувала торік, показала свої перші результати: держава отримала понад 870 млн.
гривень. «Відбулося 748 успішних аукціонів. Середнє зростання ціни на об’єкти
приватизації склало 69%. Мала приватизація вже сьогодні створює нові можливості для
бізнесу. У 2015 році Фонд держмайна продав 109 об’єктів колишніх так званих груп А, Д і Ж
приватизації на суму понад 45 млн. грн. Водночас від серпня 2018 року, коли ми запустили
ProZorro.Продажі, тобто за 8 місяців Фонд держмайна спромігся продати 366 таких же не
дуже привабливих об’єктів на загальну суму 376 млн. грн.», — розповів Кубів, уточнивши,
що найбільше успішних аукціонів провели Львівська міська рада, селище Ланна
Полтавської області та Покровська міська рада Дніпропетровської області. Втім плани щодо
масового роздержавлення привабливих і не дуже привабливих об’єктів у нашій державі
були значно грандіозніші. Раніше заступник міністра економічного розвитку Максим
Нефьодов прогнозував, що в Україні продадуть 1300 об’єктів малої приватизації. Під ці та
подібні плани і верстали Державний бюджет на нинішній рік. У якому, зокрема, було
прописано надходження 17,1 млрд. гривень доходів від приватизації держпідприємств в
Україні. Міністр фінансів Оксана Маркарова була впевнена, що ці плани виконати цілком
реально. Проте у Рахунковій палаті повідомили: план не виконується. Скажімо, упродовж
січня-березня нинішнього року державна казна недоотримала значну частину коштів,
запланованих за основними статтями доходів. У результаті недонадходження у
запланованих обсягах доходів, коштів від державних запозичень, приватизації державного
майна і повернення кредитів план надходжень загального фонду державного бюджету не
виконано на 35 млрд. грн, або на 10,8%.

ВВП для ВПК. Однак головним чином плюс, отриманий завдяки зростанню
економіки, наша держава витрачає на оборону. За словами Кубіва, Україна збільшила
фінансування оборонно-промислового комплексу у понад 100 разів! Тобто, із 30 млн. грн. в
2016 році до 3,2 млрд. грн. в 2018 році. «З 2014 року армія і силові структури отримали
близько 26 тис. одиниць озброєння, зброї і військової техніки. При цьому 7 тис. одиниць із
них — абсолютно нові і модернізовані зразки. Завдяки цим коштам підприємства
військово-промислового комплексу запровадили понад 200 розробок новітнього озброєння
і військової техніки», — наголосив міністр, зазначивши, що запуск нового виробництва в
середньому триває від 2 до 4 років, проте вже можна говорити про конкретні результати.
«Ми завершили створення серійного виробництва за проектом «Вільха» і комплексів
«Нептун», створили виробничі потужності для серійного виготовлення патронів для
стрілецької зброї, що дозволить забезпечити патронами відповідного калібру весь силовий
блок України. Ми також почали створення виробництва корпусів для боєприпасів калібрів
від 100 до 155 міліметрів за унікальними технологіями, які зараз є тільки у США,
Туреччини, Китаю, Південної Кореї і відтепер у України», — уточнив міністр. За його
словами, створюються також умови для розвитку підприємств бронетанкової галузі. «Ми
розширили виготовлення дизельних двигунів для бронетехніки, в тому числі танків
«Оплот», а також бронетранспортерів БТР-4 і БТР-3. Усе це підвищує обороноздатність
української армії і докорінно модернізує технічне оснащення наших військових, що
особливо важливо в період збройної агресії Росії на сході України», — додав віце-прем’єр.
Подалі від Москви. Україна тим часом нарощує свій експорт. Але насамперед до
Європи, оминаючи Російську Федерацію. Сьогодні частка Російської Федерації в експорті
українських товарів і послуг становить 7,7%. «Величезним досягненням було укладення
угоди про вільну торгівлю з ЄС. Це елемент, який переорієнтував та диверсифікував,
створив конкурентні можливості для наших товарів», — зазначив міністр економіки Степан
Кубів. За його словами, Євросоюз — це правильний вектор, куди продовжує рухатись
Україна, втративши російський ринок. Станом на сьогодні, повідомив Кубів, частка ЄС в
експорті товарів і послуг складає 42,6%. «Якщо взяти 2013 рік, на ЄС припадало 26,5%
експорту товарів — це 16,8 млрд. доларів. А в 2018 ми говоримо про 20,2 млрд. На Росію у
2013 році припадало 23,7%. Зараз частка РФ складає 7,7%», — сказав він. При цьому
експорт, за словами Кубіва, формує близько 50% ВВП, а його розвиток є ключовим
пріоритетом для України. «За кілька років ми змогли: укласти три угоди про вільну
торгівлю з 2014 року з ЄС, Канадою та Ізраїлем. Переорієнтувати експорт, щоб 42,6%
направити в ЄС і суттєво зменшити частку експорту на російський ринок. Розробити й
ухвалити чітку експортну стратегію України і значно посилити торгівлю з такими
важливими торговельними партнерами, як Туреччина, Китай, Індія, Єгипет, США», —
пояснив міністр. Він також зазначив, що протягом останніх років Україна була успішно
презентована на міжнародних експортних виставках в китайському Шанхаї; створено
вражаючий національний стенд для «Експо-2020» в Дубаї; забезпечено отримання членства
України в регіональній Конвенції, що допомогає розвитку бізнесу. Також, за його словами,
було проведено 65 міжурядових комісій із торговельно-економічного співробітництва за
три роки, включаючи абсолютно нові, як із державою Катар, а також відновлено роботу
таких, які не збиралися 4-6 років. Крім цього, забезпечено підтримку українських
виробників сільгосптехніки за програмою часткової компенсації вартості такої техніки. Це
сприяє розвитку агроіндустрії, яка є одним із найпотужніших секторів економіки України.
Читати повністю >>>
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Продавати Прозорро!.. Певні сподівання урядовці покладають на систему ProZorro,
яка назагал показала непогану ефективність. З 2016 року кількість компаній, які продають
свої товари і послуги державі завдяки цій системі, зросла більш ніж удвічі: з 65 до 148 тис.
«Старт обов’язкового використання ProZorro став одним із найістотніших якісних змін в
економіці за ці три роки. Завдяки ProZоrro торгувати з державою стало по-справжньому
зручно, надійно і, що головне, вигідно. Ми бачимо, що бізнес переконався в перевагах
роботи через цю систему», — додав Кубів. За його словами, рівень економії при здійсненні
державних закупівель в ProZorro в 2016 році склав понад 12 млрд. грн. А вже через два
роки цей показник досяг рівня понад 29 млрд. грн. Також у 2016 році в системі було
зареєстровано близько 20 тис. організаторів торгів. Через два роки цей показник становив
уже майже 28 тис. структур. На думку Кубіва, система електронних державних закупівель
ProZorro вже неодноразово зарекомендувала себе як дієва, добре налагоджена платформа, з
високорозвиненим аналітичним інструментарієм, яка може бути швидко адаптована та
ефективно використана в різних сферах економіки, навіть у найбільш технологічно і
інноваційно складних. Таким чином ефективність наповнення державного бюджету — при
її подальшому впровадженні у практику— буде суттєво вищою.
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У час фейкових новин та безсоромної дезінформації такі
форуми якраз і є ковтком свіжого повітря для тих, хто прагне чути і
говорити на основі точно перевіреної інформації. Про це сказав
Петро Порошенко та подякував організаторам Київського
безпекового форуму за проведення такого важливого заходу.
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10.04.2019



Відбулося засідання Верховної Ради України. Докладніше >>>
11.04.2019



Відбулося засідання Верховної Ради України. Докладніше >>>
12.04.2019





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

 КЕРІВНИЦТВО ВРУ
 ГОЛОВА (СПІКЕР)

Парубій про Зеленського: Це просто модернізована
версія Януковича
12.04.2019

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає кандидата у
президенти Володимира Зеленського такою ж небезпекою для
держави, якою був Віктор Янукович. Про це він заявив на 12-му
форумі з безпеки, що проходить у Києві, хоч і не назвав імені
шоумена, який балотується у президенти.

А.ПАРУБІЙ

За словами спікера, "попри ті рішення, що ми прийняли (за останні 5 років – ред.) і
вважаємо точкою неповернення, ми сьогодні маємо великі ризики". "Я пригадую, у 2010
році, коли ми вважали, що вже пройшли багато точок неповернення що вже неможливо
повернути Україну на той етап, який був до 2010 року, до приходу Януковича, як дуже
швидко і дуже інтенсивно в Країні розпочався реванш", – згадав він. "Я пригадую, як
протягом 5 хвилин в законодавстві були змінені положення про шлях України до НАТО –
протягом 5 хвилин, голосуванням більшості одна з ключових засад зовнішньої політики
України була змінена", – додав Парубій. "І я пригадую Харківські угоди, коли синхронно з
російською Думою приймали рішення про збільшення російських військ у Криму. Я тоді був
рядовим депутатом і робив усе можливе, щоб цього не відбулося. Але тодішня більшість це
зробила", – наголосив він. Парубій нагадав і про закон Колісниченка – Ківалова, якому не
завадив і "мовний Майдан". "Тому я хочу сказати вам про ціну поразки, про ціну
безвідповідальності, про ціну наслідків, коли наш вибір може базуватися на моментах не
фундаментальних, не глибинних, а на моментах теперішніх, емоційних. Надто велика ціна
поразки!", – заявив чинний спікер парламенту. "Ті, хто думає,що ми пройшли багато точок
неповернення – той глибоко помиляється. Ми пам’ятаємо, як відбувався реванш не так
давно. Я можу згадати і столітню історію… Втрата державності призвела до голодоморів,
знищення інтелігенції, знищення всього українського", – сказав він. На думку Парубія, "в
цей вирішальний рік ми стоїмо перед вибором, який буде визначати, якою Україна буде
завтра, якою Україна буде післязавтра, якою буде через 10-20 років". "Дехто з кандидатів
нам намагається продемонструвати якусь нібито новітню технологію, якесь представлення
нового покоління. Але коли я читаю програму, я бачу те ж саме, що я бачив 5 років тому, що
я чув від Партії регіонів і Януковича", – сказав він. "Що, виявляється, НАТО нам треба
(провести) через референдум. Що, виявляється, мову, культуру і територію треба поставити
за дужки", – уточнив Парубій. "Нема ніякого нового. Це все старе і те, що ми вже чули! Це
просто така модернізована версія Януковича, яку намагаються нам подати. І яку, на жаль,
багато хто сприймає за чисту монету. І наслідки можуть бути т ж самі, які були після '10-го
року", – заявив він. Парубій вважає, що на президентських і парламентських виборах цього
року ми "будемо давати відповідь на ключові виклики національній безпеці України". "І в ці
дні від нашої позиції буде залежати, чи зможемо ми надалі ефективно і дієво протистояти
російській агресії, чи пустимо "руський мір" до себе до дому", – сказав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua

П.ПОРОШЕНКО

За словами Президента, останніми роками на міжнародних майданчиках однією з
найактуальніших та найгостріших тем дискусій є вразливість демократій. Він підкреслив:
«Демократичні процедури використовуються для зовнішнього впливу на внутрішньополітичні процеси в державах. В тому числі, з метою спотворити волевиявлення громадян
на виборах». Він наголосив, що в першу чергу йдеться про втручання Росії у вибори і це
відчула на собі ціла низка західних держав. «Навчені цим гірким досвідом ми звичайно ж
прогнозували, що і Україна обов’язково стане об’єктом атаки з боку Росії. Ми до цього
готувалися і значну частину таких спроб вчасно ідентифікували і попередили», - додав він.
«Однак я мушу визнати, що попри всі наші зусилля, нам не вдалося повністю уникнути
російського впливу на українські вибори. Механізм і реальні наслідки цього впливу ще
належить ретельно вивчити і проаналізувати», - підкреслив Петро Порошенко. «Крім того,
сьогодні в Україні маємо справді унікальну виборчу ситуацію – кампанію, яка проводиться.
Віртуальний кандидат звертається до всіх з постановочними, завченими словами і
репліками. Виключно звернення з екранів телевізорів та смартфонів», - сказав Президент.
«Це нагадує фільм «Еквілібріум». Там в уявному місті мешканці можуть бачити свого лідера
лише на величезних екранах. Всі емоції і будь-який порив до дії, свободи придушуються.
Розв’язка неочікувана. Ніякого «лідера» насправді не існує. Існує лише його телевізійний
образ, за яким ховається певна група людей зі своїми цинічними інтересами», - сказав
Петро Порошенко. «Багато хто з нетерпінням очікує на нову серію, де за яскравим світлом
софітів проблеми реального світу ніби й не такі вже й складні. Але рано чи пізно софіти
згаснуть, а реальність залишиться», - сказав Глава держави. Президент порадив
передивитися цей фільм. «Я допускаю, що шоу, в яке сьогодні мій опонент намагається
перетворити президентські вибори, багато кому може й подобатися. Імпонувати новизною,
імпонувати нетрадиційністю, імпонувати дотепністю», - також зазначив він. «Друзі, але
після 21 квітня жарти закінчаться і настане сувора реальність. І новообраний президент,
хто б ним не став, опиниться сам на сам не з об’єктивом камери чи смартфона, а з
досвідченим, підкреслюю – досвідченим і безкомпромісним ворогом. Керівником однієї з
найсильніших держав світу», - підкреслив Петро Порошенко. «Бо Путін і його апетити, хочу
наголосити – вони нікуди не дінуться. Це ж не комп’ютерна гра. І проекти Новоросії, і
проекти Малоросії. І сухопутний коридор до Криму. Це ж все нікуди не дінеться. Він про них
ніколи не забував. Він готовий діяти як тільки для цього станеться нагода», - додав він. За
словами Петра Порошенка, ослаблена, розсварена після виборів Україна з недосвідченим
Президентом – це і є саме та нагода, бо хижаки як правило нападають на жертву саме тоді,
коли вона поранена і слабка. «І якщо Верховний Головнокомандувач не розставляє
«червоні лінії», якщо не працює на згуртування країни і коаліції, коаліції світової на
підтримку України, яку ми нашими спільними зусиллями – це не лише зусилля українських
дипломатів, не лише зусилля українського Президента чи українського Уряду, це і наші
громадські організації. І все, чого ми добилися – є ризик це втратити або зруйнувати», сказав Президент. Відзначимо, Президент України зустрівся з Ініціативною групою «Перше
грудня» та подякував за підтримку перед другим туром виборів. «Подяка вам не за мою
підтримку, хоча я це дуже ціную. Подяка за те, що з перших днів створення групи ви
продемонстрували свою небайдужість і особисту відповідальність за шляхи розвитку
держави», - сказав Петро Порошенко. Правозахисник, член-засновник Української
Гельсінської групи Мирослав Маринович зауважив, що в опублікованому вчора відкритому
листі група заявила про підтримку Глави держави у другому турі виборів. «Ми підтримуємо
ваш державотворчий курс», - сказав він. «Наш мандат не політичний, наш мандат ціннісний.
Ми собі уявляли, що ми ніколи не братимемо участі у безпосередній політичній боротьбі.
Але сьогодні боротьба йде не за якогось кандидата, сьогодні боротьба йде за Україну.
Сьогодні є великі загрози для України і тому ми всі дійшли висновку, що безпека України і
взагалі саме існування держави для нас також цінність. І тому наш ціннісний мандат
дозволяє нам вчинити саме так», - констатував український правозахисник. «У багатьох з
нас є відчуття, що біля наших виборців, біля наших воріт стоїть великий троянський кінь –
дуже привабливий, дуже милий. Ми як ті мешканці Трої зацікавлено спостерігаємо за тим
конем. Але є у нас відчуття загрози, що якщо ми впустимо цього коня на площу свого міста,
з нутрощів його виявляться не наші воїни, не нашої армії. І ця загроза є дуже серйозною для
нас і ми її дуже гостро відчуваємо», - наголосив Мирослав Маринович, маючи на увазі
успішність комунікативних маніпулятивних засобів, якими здійснювалося маніпулювання
свідомістю людей, у тому числі за участю Росії. «Ще півроку тому ми всі говорили про те, що
це буде. Що Росія буде атакувати нас. Але ніколи я особисто не міг припустити, що ці атаки
будуть все таки настільки ефективними», - додав він. «Ми дуже чітко розуміємо, що це
помста вам за ваш державотворчий курс. Помста вам за саме ті великі сфери, які ви
окреслили у своїй програмі, а саме армія, мова і віра. І саме по цих трьох точках якраз і
цілять ваші і наші вороги. І це дуже небезпечно», - зазначив правозахисник. Ще однією
загрозою Мирослав Маринович назвав перемогу популізму. Водночас він констатував, що
Україна виявилася вразливою тому, що поряд із розвитком та перемогами у багатьох
сферах є й ті реформи, які «забуксували». У цьому контексті Мирослав Маринович високо
оцінив те, що Петро Порошенко визнає не лише досягнення, а й помилки. «Ми дуже вдячні
вам за те, що ви визнали ті помилки, які були впродовж п’яти років. Цим самим ви
абсолютно не принизили себе, а навпаки вивищили. У християнському розумінні прохання
прощення завжди вивищує людину. І ви дуже допомогли нам у той час, коли ми хочемо
підтримати вас, тому що визнання помилок дає нам право говорити про те, що «так, ми всі
розуміємо якісь речі, які треба наздогнати», - підкреслив Мирослав Маринович.
Український правозахисник зазначив, що учасники групи вірять у спроможність Петра
Порошенка набратися нової енергії для просування подальших якісних змін в державі та
висловив сподівання на реалізацію задекларованих Главою держави нових підходів у
комунікаційній та кадровій політиці. «Ми закликаємо виборців дати вам другий шанс і ми
будемо вас підтримувати в усіх ваших справах, де ви будете йти на трансформацію. …, резюмував М.Маринович.
Читати повністю >>>

Читайте також: Президент про свої висновки
за підсумками першого туру виборів >>>
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СУДОВА СИСТЕМА

Україна – це не просто місце на карті, у нас є 45
мільйонів причин любити свою державу
НАБУ обшукує Державну судову
адміністрацію в Києві

03.04.2019

Україна – це не просто місце на карті, і у нас є 45 мільйонів
причин любити рідну державу, яка довела всьому світу свою
відданість демократичним цінностям. Про це сказав Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду, 3
квітня, і коментуючи результати першого туру виборів Президента.

09.04.2019

В.ГРОЙСМАН

Він відзначив, що секрет успіху України простий: потрібно любити свою країну,
вірити в свої сили і добросовісно робити свою роботу. «Закликаю всіх до цього, – сказав
Прем’єр-міністр. – Будь-які зміни ми можемо робити разом – через свою відповідальність і
відповідальність мільйонів. Україна – це не просто місце на карті. Україна – це велика
європейська країна з безмежними можливостями». Глава Уряду наголосив, що сьогодні
треба позбутися відчуття меншовартості і побоювання, що щось не вийде. «Не потрібно
піддаватися розчаруванням – як би не було складно. Будь-який результат дається лише
серйозною сумлінною працею», – сказав Володимир Гройсман. Він зазначив, що в цей
історичний момент Уряд робить і буде робити все, аби Україна стала розвиненою. «Ми
обов’язково досягнемо успіху», – додав Прем’єр-міністр. Відзначимо, Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2018 рік. Загальна сума
нарахованого доходу склала 9 372 991 грн (нарахований дохід у 2017 році становив 17 102
320 грн, і включав дохід від відчуження комерційної нерухомості). У 2018 році дохід
складався із заробітної плати на посаді Прем’єр-міністра – 443 430 грн, доходів від надання
нерухомого майна (набутого до 2006 року) в оренду – 5 198 000 грн та доходів від
розміщення коштів на банківських рахунках – 3 731 561 грн. У минулому році також не
відбулось змін в переліку нерухомого майна, яке належить очільнику Уряду.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Нам важливо продовжувати реформи і забезпечити
сталий розвиток країни
06.04.2019

Ключове завдання Уряду України на поточний момент –
продовжувати реформи, які у більшості своїй є фундаментальними, та
забезпечити сталий розвиток країни.
Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із
засновниками та правлінням Ялтинської європейської стратегії «YES». Вони зустрілися з
Главою Уряду в рамках підготовки чергової щорічної зустрічі «YES», яка запланована на
вересень. «Радий обговорити реальний стан справ в Україні і подякувати вам за те, що ви
робите для нашої держави, – сказав Володимир Гройсман. – Дуже важливо для нас сьогодні
продовжувати поступовий розвиток країни і продовжувати зміни, які вже приносять
результат. За останні роки – попри всі виклики та загрози – нам вдалося сформувати
фундамент нової України, закласти основи, а зараз ми зводимо будівлю. Разом будуємо
нову країну». У свою чергу глава правління «YES» Олександр Квасьнєвскі підкреслив, що
Україна демонструє відданість не тільки демократичним цінностям, а й курсу значних
перетворень. «Ми і наші партнери визнають: перший тур президентських виборів відбувся
у прозорий і справедливий спосіб. Ніхто не може поставити під сумнів демократичність всіх
процедур, – сказав Олександр Квасьнєвскі. – І так само ми визнаємо ваш внесок у те, що,
попри непрості часи і складнощі, ви віддані курсу реформ і проводите ці реформи. Зроблено
вже багато. Багато змін відбуваються саме за вашого лідерства. І сьогодні очевидно, що
треба продовжувати цей шлях і йти ним далі». Під час розмови сторони обговорили
поточну ситуацію в економіці та основні плани Уряду на подальшу перспективу.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Реформи треба продовжувати, сильна економіка дає можливість
протистояти викликам
11.04.2019

Зміцнення економіки та державних інституцій дає можливості
адекватно реагувати на існуючі виклики і продовжувати розвиток,
бенефіціаром якого є український народ.
Київський Безпековий Форум - це щорічний захід, який є дискусійним майданчиком
високого рівня. Ключові теми – актуальні питання національної безпеки, Чорноморського
регіону, питання безпеки у Європі та глобальної безпеки у світі. Цього року форум зібрав
понад 1000 учасників. Звертаючись до делегатів, Глава Уряду зазначив, що Україна і весь
світ переживають непрості часи – дається взнаки очевидна неготовність світових лідерів
адекватно реагувати на нові глобальні виклики. Світу треба ставати більш рішучим і більш
відкритим. А в контексті розвитку України до безпекового порядку денного додається ще
одне фундаментальне питання – збереження основ того економічного зростання, яке стало
можливим завдяки програмі реформ українського Уряду. «Ми пройшли перший тур
виборів. Він пройшов абсолютно демократично. Висока явка довела, що українці не хочуть
стояти осторонь долі своєї держави. Це добрий сигнал, який українці посилають кожному з
нас. Я задоволений тим, що багато відверто популістських ідей залишилися осторонь
виборчого процесу. Це говорить про те, що люди мудрі і можуть відрізнити фальш від
реальності, – сказав Володимир Гройсман. – Майбутні парламентські вибори можуть дати
таку коаліцію, яка була б покликана на продовження реформ і зміцнення держави… Всі
структурні реформи треба продовжувати. Не можна зупинятися на півдорозі… Сильна
економіка дасть можливість протистояти викликам. Ми маємо і можемо зростати більше
ніж сьогодні. На порядку денному вже стоять рішення й кроки, які відкриють можливості
активного зростання економіки, а бенефіціаром цього стане український народ». Глава
Уряду наголосив, що роль України в регіоні лише посилюватиметься. «Ми не є споживачами
безпеки, ми її контриб’ютор. І тут нам потрібно більше уваги і більше підтримки
міжнародних партнерів. Вона має бути більш сміливою, – сказав Володимир Гройсман. –
Україна – велика європейська 45-мільйонна країна, яка має всі можливості адекватно
реагувати на виклики, ставати більш демократичною. Цей шлях – для кожного з нас –
святий обов’язок. Обов’язок зробити Україну сильною, успішною, демократичною країною».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять
обшуки в приміщенні Державної судової адміністрації України в Києві. Про
це у вівторок повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook.
"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки в
приміщенні Державної судової адміністрації України в Києві. Слідча дія санкціонована і
проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого
привласнення коштів під час здійснення закупівель оргтехніки для потреб судів України
коштом державного бюджету", - йдеться у повідомленні. Попередня правова кваліфікація ч.5 ст. 191 ККУ. Розслідування зазначених фактів в НАБУ розпочали навесні 2018 р….
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
Вищий антикорупційний суд має стати справжньою опорою
держави у боротьбі з корупцією – Президент
11.04.2019

Президент України Петро Порошенко взяв в урочистому заході щодо
призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду та церемонії
складення присяги новопризначеними суддями.
«Довгоочікувана для нашої країни подія. Визначний день для кожного із вас. Довгі
три роки ми йшли до цього дня. Від голосування у Верховній Раді за зміни до Конституції
щодо правосуддя і нового закону про судоустрій. Наголошую, що саме тоді Україна
прийняла стратегічне рішення – створити антикорупційний суд. Це було складовою частиною закону «Про судоустрій», створити на прозорому конкурсі та залучити до його складу
найкращих правників», - сказав Президент. Він наголосив: «Вищий антикорупційний суд
має значно посилити усю судову систему України і стане справжньою опорою для нашої
держави у надзвичайно важливій сфері – сфері боротьби із корупцією». Він нагадав, що до
конкурсних процедур були залучені висококваліфіковані міжнародні експерти з багатьох
країн – колишні судді та прокурори з Великої Британії, Канади, Данії, Литви, Македонії. «І
особисто для мене цей конкурс став справжнім проривом. Довгих 7 місяців йшов цей добір.
Декілька сотень кандидатів: суддів, науковців, адвокатів. Безпрецедентна і надзвичайна
прозорість та публічність всіх і кожної окремо процедури, безпрецедентна відкритість.
Кожен, хто мав бажання, мав можливість дивитися кожен етап у прямому ефірі», - сказав
Президент та наголосив, що ця робота продемонструвала високі стандарти для України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
ЕКС-ТОП-ЧИНОВНИКИ

До виборів не встигли: чому гроші
Лазаренка ще не в Україні
29.03.2019

У Києві з нетерпінням чекають розв'язки багаторічної епопеї з
повернення понад 200 мільйонів доларів, заарештованих на
офшорних рахунках екс-прем'єра Павла Лазаренка.

П.ЛАЗАРЕНКО

Ще минулої осені генпрокурор Ю.Луценко розповів, що українська сторона заявила
свої претензії на ці кошти, за які вже 15 років США судяться з Лазаренком і його дітьми.
Міністерство юстиції США намагалося будь-що завершити необхідні для конфіскації грошей
процедури до 31 березня. Саме цього дня в Україні відбудуться президентські вибори.
Основна частина грошей на офшорних рахунках Лазаренка була отримана ним у 90-ті роки
минулого століття, як вважають американські слідчі, за сприяння газовому бізнесу Юлії
Тимошенко. Підконтрольна їй газова компанія ЄЕСУ свого часу переказала Лазаренку
щонайменше $162 млн, йдеться у документах суду округу Колумбія, які є в розпорядженні
DW. Будучи прем'єром, Павло Лазаренко, зокрема, видав державну гарантію на $200 млн за
контрактом ЄЕСУ і "Газпрому" на постачання газу. Компанія Тимошенко не заплатила
Газпрому за газ, і в підсумку розраховуватися довелося державі коштом платників податків.
А гроші від продажу російського газу, за даними слідства, спершу опинилися на офшорних
рахунках Тимошенко, а потім і Павла Лазаренка. Натомість Юлія Тимошенко в інтерв'ю
"Радіо Свобода" 18 березня заявила, що Генпрокуратура України намагається знайти
компромат на неї. Вона наполягає на тому, що ані вона, ані компанії, які вона очолювала 20
років тому, не мають жодного стосунку до Лазаренка. Тим не менше, суд округу Колумбія,
відповідно до документів, які є в розпорядженні DW, навесні 2017 року підтвердив
обґрунтованість підозр у злочинному походженні цих грошей, що є передумовою для їх
конфіскації. Однак на цьому шляху зачишається чимало юридичних перепон. ...
Читати повністю >>>
© Євген Тейзе
За матеріалами dw.com
Справу про держзраду Януковича знову
передали до апеляційного суду
02.04.2019

Оболонський райсуд Києва вдруге направив справу щодо
держзради екс-президента Віктора Януковича до Київського
апеляційного суду. Про це повідомила прес-секретар Оболонського
В.ЯНУКОВИЧ
райсуду Києва Інна Свинаренко.
“Так, підтверджуємо цю інформацію”, - сказала Свинаренко. Вона нагадала, що цю
справу вже один раз направляли до Київського апеляційного суду, проте вона була
повернута назад у зв'язку із тим, що представники обвинуваченого подавали заяви про
виправлення одруків, допущених, на їхню думку, у вироку суду, і подавали заяви про
роз'яснення рішення суду. “У зв'язку із необхідністю розглянути це судом першої інстанції
була справа повернута. Уже ми розглянули і заяви про виправлення описок, подані
адвокатами, і заяви про роз'яснення рішення суду. Ми відмовили захисникам, дочекалися
закінчення строку на апеляційне оскарження, зібрали апеляційні скарги, усі подані, і справа
поїхала до Київського апеляційного суду на розгляд усіх поданих апеляційних скарг”, зазначила Свинаренко. Нагадаємо, 6 березня у Київському апеляційному суді повідомили,
що матеріали справи щодо державної зради Януковича повернуто в Оболонський райсуд
столиці для розгляду заяв про виправлення одруків і роз’яснення вироку. 20 березня суд
відмовив у цьому адвокатам екс-президента. 24 січня Оболонський райсуд Києва заочно
засудив екс-президента В.Януковича до 13 років ув'язнення за держзраду та пособництво у
веденні агресивної війни. Водночас Януковича визнали невинуватим за обвинуваченням у
порушенні територіальної цілісності України. Суд також постановив стягнути з Януковича
на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98
561,20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно. Згідно
з вироком суду строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його
затримання. Наразі вирок не набрав законної сили, оскільки оскаржений стороною захисту.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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НОВИНИ РЕГІОНІВ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Порошенко презентував сайт із підтримки
курсу України в ЄС

Уряд схвалив Концепцію розвитку гірських
територій українських Карпат
03.04.2019

Кабінет Міністрів України 3 квітня 2019 року схвалив Концепцію
розвитку гірських територій українських Карпат на 2019-2027 роки. Про це
повідомляє портал decentralization.gov.ua
«Представники Уряду, держадміністрацій та облрад Карпатського регіону,
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, а також народні депутати
України декілька місяців напрацьовували цю Концепцію. Ми дискутували в регіонах,
аналізували проблеми, шукали найбільш ефективні інструменти розвитку гірських
територій, шляхи поліпшення якості життя людей, що на них проживають. Тепер ми маємо
загальне бачення, загальну мету, розставили головні пріоритети і приступаємо до
створення конкретного плану дій», - прокоментував перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В’ячеслав Негода, який очолює робочу групу з
аналізу проблемних питань гірських територій, створену за дорученням Прем’єр-міністра
України. Мінрегіон з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади
повинні в шестимісячний строк розробити план заходів з реалізації Концепції, які дадуть
можливість: вирівняти диспропорції в регіональному розвитку шляхом реалізації спільних
проектів, спрямованих на розв’язання проблем розвитку Карпат; підвищити
конкурентоспроможність гірських територій шляхом започаткування нових виробництв,
збільшення кількості робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення; посилити
економічну співпрацю в регіоні шляхом розвитку туризму, збереження історико-культурної
спадщини, розвитку макрорегіональних інноваційних екосистем; забезпечити просторовий
розвиток регіону шляхом виявлення інвестиційно привабливих територій та територій, що
потребують державної підтримки; підвищити транспортну та інформаційну доступності на
гірських територіях; забезпечити охорону навколишнього природного середовища шляхом
раціонального управління природними ресурсами, диверсифікації джерел енергії,
додержання норм екологічної безпеки та запобігання природним катастрофам;
активізувати міжрегіональне та транскордонне співробітництво, спрямоване на розвиток
гірських територій. Передбачається, що фінансуватимуться заходи з реалізації Концепції за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок міжнародної
технічної допомоги та інших джерел. …
Читати повністю >>>
За матеріалами decentralization.gov.ua
Де в Україні живеться комфортно і
скільки це коштує
09.04.2019

Чи можна вважати, що комфортно живуть там, де найбільше
грошей? Як засвідчує дослідження БЦ, це не завжди так. БізнесЦензор
порівняв бюджети найбільших міст України
Вважається, що гарно живуть ті міста, у яких багато грошей. При всіх інших
однакових умовах так і буде. Саме тому Уряд ще з 2015 року заявив про децентралізацію.
Вона має привести до того, що багато податків будуть залишатися в регіонах. Нагадаємо,
що за Конституцією Україна – унітарна держава. У фінансах це означає, що більшість
податків, які сплачують підприємства в регіонах, йдуть до державного бюджету.
Наприклад, це стосується найбільш наповнюючих статей доходів бюджету – податку на
додану вартість (ПДВ), акцизного податку з тютюну, алкоголю та бензину, податку на
прибуток підприємств та ренти на використання надр. Потім в столиці Уряд та Верховна
рада розподіляють видатки. І часто так буває, що регіон, який заробляє багато грошей,
живе у бідності. В той же час, найбагатшим містом України завжди була і залишається
столиця. Чи можна вважати, що комфортно живуть там, де найбільше грошей? Як засвідчує
дослідження БЦ, це не завжди так. Розмір бюджету українського міста не завжди
корелюється з комфортним проживанням в ньому. БізнесЦензор порівняв бюджети
найбільших міст України з місцем в рейтингу комфортності міст. Для порівняння було
взято рейтинг журналу Фокус за 2018 рік. Для матеріалу ми відібрали обласні центри та
міста, в яких присутні великі об'єкти промисловості, або енергетики. Інформацію про
витрати бюджетів міст ми взяли на Державному веб-порталі бюджету, а також отримали
від міських рад в результаті запитів.
Найбагатше місто України - столиця. Минулого року його витрати склали 58
млрд грн. Це як сукупний бюджет Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Запоріжжя разом. На
кожного зареєстрованого мешканця Київрада витратила майже 20 тис. грн в рік. Це також
найбільший показник по крїні. Але в рейтингу комфортності міст Київ посів лише третє
місце. Водночас перше місце в рейтингу комфортності обіймає Харків з витратами 15 млрд
грн, а друге – Вінниця з витратами 4,7 млрд грн. Тобто, рівень комфортного проживання в
місті залежить, в першу чергу, від міської влади. А вже потім - від розміру бюджету. В той же
час розміри бюджетів Дніпра, Одеси та Львова також не корелюються з місцем в рейтингу.
Теж саме можна сказати і про Запоріжжя - велике індустріальне місто, яким керує
Володимир Буряк, колишній головний інженер "Запоріжсталі" Ріната Ахметова. Водночас,
Чернігів з річними витратами в 3,7 млрд грн – на 7 місці, Луцьк (2,7 млрд грн) – 8-ме,
Житомир і Хмельницький (по 3,2 млрд грн) – 9 та 10 місця відповідно. Така різниця
підтверджує гіпотезу про те, що рівень життя залежать не стільки від розміру доходу міста,
а від бажання місцевої влади зробити це життя комфортнішим. Для того, щоб тримати
місто в чистоті, пдітримувати належний рівень тротуарів та скверів, не потрібні надвеликі
гроші. Яскравий приклад - Київ. Не дивлячись на бюджет в півсотні мільярдів гривень,
столиця має серйозні проблеми з дорогами, громадським транспортом, якістю
трубопровідної води, утилізацією побутових відходів та новими навчальними закладами.
Так, кожної весни дороги міста, не дивлячись на щорічний ремонт, вкриваються ямами.
Потім їх ремонтують протягом весни, літа та осені, але вже наступного року ситуація
повторюється. Громадський транспорт. Система електронного квитка в Києві досі не
працює в повноцінному режимі, а на ключових маршрутах поставлено приватних
перевізників, які експлуатують аварійні маршрутні автобуси. Вони дублюють комунальні
тролейбуси та автобуси, відбираючи у них виручку. Переробка сміття. В рік Київ генерує
1,2 млн тонн твердих побутових відходів. Це сміття не сортується і не переробляються, а
просто захороняється на полігонах. Лише 250 тис тонн відходів спалюється на
сміттєспалювальному заводі "Енергія", який входить в коммунальне підприємство
"Київтеплоенерго". Дефіцит місць в дитячих садках та школах. Наразі Києву не вистачає 57
шкіл і 70 дитячих садків. Для цього місту потрібно знайти 8-22 млрд грн. Така ситуація
виникла через безконтрольну забудову новими будинками без врахування навантаження
на інфраструктуру міста. Водночас влада міста не змушує девелоперів зводити школи та
дитсадки поряд зі своїми ЖК. А тепер візьмемо сусіда Києва - Житомир. Його бюджет майже
у 20 разів менше київського в абсолютних цифра і в два рази менший на одного мешканця.
В Житомирі система електронного квитка працює вже кілька років. Місто нещодавно
відремонтувало окружну дорогу. А в кінці 2019 року тут планують добудувати найбільший
в Україні завод з переробки несортованих твердих побутових відходів. У Вінниці давно
заборонені приватні маршрутки на ключових напрямках. Їх замінили комунальні
тролейбуси та трамваї. Приватному транспорту частково заборонено в'їзд до центру міста. ..
Бюджети обласних центрів в 2018 р. >>>
© Юрій Віннічук, Еліна Редіх
За матеріалами biz.censor.net.ua
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Президент України Петро Порошенко закликав прихильників
проєвропейського курсу єднатися. Про це йдеться в відеозверненні глави
держави на офіційній YouTube - сторінці.
"У нас вільна країна вільних людей — Україна такою має залишитись, якщо ми не
дамо перетворити нас на Росію. А для цього потрібен сильний Президент і Верховний
Головнокомандувач. Сильний, а не слабак. Ми можемо дуже швидко просунутися до вільної
Європи, але ще швидше відкотитися під імперську Росію. Така загроза є. Радує, що саме в ці
дні дуже зросла кількість людей, які хочуть допомогти. Реєструєтесь, дзвоніть, приводьте
нових прибічників — нас точно має бути більше. І ваша підтримка дуже потрібна саме
зараз. Вибір 21 квітня — Європа чи Росія", - розповів Петро Порошенко в своєму зверненні.
Президент також наголосив, що почув українців і зробив відповідні висновки. "Друзі, я всіх
почув — і тих, хто голосував за мене, і тих, хто підтримав інших кандидатів. Зробив
висновки", - зауважив Порошенко. У пості під відеозверненням вказано ресурс і контакти,
де прихильники проєвропейського курсу можуть зареєструватися. "Якщо ти підтримуєш
курс України до Європейського Союзу, то реєструйся на euua.org та запрошуй друзів. Нас
має бути більше. Ваша підтримка дуже потрібна - приєднуйтеся!", - зазначається в
повідомленні. Нагадаємо, 19 лютого Президент України підписав закон про внесення змін
до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного
членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Крім того, Петро Порошенко заявив, що повноправне членство в Європейському Союзі та
НАТО остаточно гарантуватиме державну незалежність, національну безпеку України, а
також стане запорукою свободи і добробуту громадян. Нагадаємо, Верховна Рада України
проголосувала за закріплення курсу країни щодо у ЄС та НАТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua
Україна здійснить добровільні внески до
бюджетів ООН та ОБСЄ
10.04.2019

Україна здійснить добровільні внески до бюджетів ООН, органів і
спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та
конвенційних органів на загальну суму 80 тис. доларів США.
"Погодитися з пропозицією МЗС України щодо здійснення добровільних внесків
України за рахунок коштів бюджетної програми 1401020 "Внески України до бюджетів ООН,
органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та
конвенційних органів", - йдеться у розпорядженні КМУ від 27.03.2019 р., оприлюдненому
постійним представництвом України в ООН. Згідно з документом, Україна здійснить
добровільні внески до Управління Верховного комісара ООН з прав людини для
підтримання діяльності Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні у сумі 35 тис.
доларів США, до Організації з безпеки та співробітництва в Европі (ОБСЄ) для підтримання
діяльності Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин у сумі 30 тис. доларів
США, до структури "ООН - Жінки" у сумі 10 тис. доларів США та до Трастового фонду з
оновлення Довідника з практики Ради Безпеки ООН - у сумі 5000 доларів США. Відповідно
до розпорядження, Міністерству закордонних справ доручено інформувати Верховного
комісара ООН з прав людини, Генерального секретаря ОБСЄ, заступника Генерального
секретаря ООН - Виконавчого директора структури "ООН - Жінки" та Секретаріат ООН про
прийняте рішення. Як повідомляв УНН, у лютому Україна опинилась у списку з 25 країн, які
вчасно сплатили внески до регулярного бюджету ООН на 2019 рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Уряд схвалив проект Указу Президента щодо курсу на європейську
та євроатлантичну інтеграцію України
10.04.2019

Кабмін cхвалив проект Указу Президента «Питання європейської та
євроатлантичної інтеграції», який стосується роботи всіх державних органів
влади відповідно до закріпленого у Конституції курсу.
Ухвалення акта дозволить забезпечити реалізацію стратегічного курсу держави на
набуття членства в ЄС і НАТО відповідно до Закону України від 7 лютого 2019 р. № 2680-VIII
«Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття
повноправного членства України в ЄС та в Організації Північноатлантичного договору)».
Указ дозволить визначити пріоритетні завдання для органів державної влади України з
реалізації стратегічного курсу держави на набуття членства в ЄС і НАТО. Проектом Указу
передбачено затвердити План заходів із реалізації курсу. Кабінету Міністрів доручається
забезпечити звітування щодо виконання цього Указу у встановлені терміни. Проект Указу
підготовлений відповідно до доручення Віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції І.Климпуш-Цинцадзе Урядовим офісом координації європейської та
євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів спільно з МЗС, Міноборони,
МВС, Мінветеранів, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мін'юстом та іншими ЦОВВ. «7 лютого
2019 року було здійснено, без перебільшення, один з найважливіших кроків, які визначили
подальший розвиток нашої держави – я маю на увазі закріплення в Конституції України
незворотного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Таким чином ми
підтвердили серйозність наших намірів і встановили для себе амбітну кінцеву мету –
членство в НАТО та Європейському Союзі. Але насправді це лише початок. Для досягнення
великої стратегічної мети необхідно робити практичні конкретні кроки. Щоб системно і
якісно впровадити ті зміни, які передбачає Закон № 2680-VIII, було розроблено проект
Указу Президента, яким передбачається затвердити відповідний План заходів. Це перелік
чітких задач для державних органів, які передбачають активну роботу у всіх ключових
сферах, посилення інституційної спроможності державних органів, розвиток наукового та
освітнього потенціалу та багато іншого», - прокоментувала І.Климпуш-Цинцадзе.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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В МЗС привітали подовження мандату
місії ОБСЄ ще на один рік

У Женеві проходить 68-a сесія Європейської
економічної комісії ООН
01.04.2019

10.04.2019

Міністерство закордонних справ вітає подовження мандату
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ ще на один рік. Про це йдеться у
повідомленні прес-служби МЗС.
"Україна підтримує подальше зміцнення СММ людськими ресурсами та технічними
засобами з метою забезпечення ефективного спостереження за виконанням Мінських угод
для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, моніторингу та звітування в рамках свого
мандату про ситуацію щодо подальшої мілітаризації Криму та обмеження свободи
мореплавання в Азовському морі і Керченській протоці", - йдеться у повідомленні. В МЗС
закликали Росію забезпечити безперешкодний доступ та свободу пересування
спостерігачів СММ на території окупованих районів Донецької та Луганської областей,
включаючи тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського державного
кордону, а також окупованого Криму. Нагадаємо, 29 березня Постійна рада ОБСЄ схвалила
рішення про продовження на 12 місяців до 31 березня 2020 р. мандату СММ ОБСЄ в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua

У Женеві відбувається 68-а дворічна сесія Європейської економічної
комісії (ЄЕК) ООН на темою "Розумні сталі міста: визначальні фактори у
Порядку денному до 2030 р. для сталого розвитку".
У ході засідання високого рівня, у роботі якого взяли участь високопосадовці країнчленів Організації, Генеральний директор Відділення ООН у Женеві М.Меллер, Виконавчий
секретар ЄЕК ООН О.Алгаєрова та представники женевського дипломатичного корпусу,
були обговорені питання розвитку міст у контексті досягнення Цілей сталого розвитку
(ЦСР), результати діяльності Комісії за період з 2017 р. та подальші заходи у рамках ЄЕК
ООН у світлі ЦСР та виконання Порядку денного на період до 2030 року в європейському
регіоні. В рамках загального сегменту сесії обговорюється звіт про роботу Виконавчого
комітету ЄЕК ООН та підсумки засідань її основних органів. Впродовж сесії відбудуться
вибори нового складу бюро ЄЕК ООН на наступний дворічний період. За результатами
заходу планується схвалення Заяви високого рівня.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

Україна взяла участь у VIII Саміті Асоціації
карибських держав

Уряд ухвалив План дій з поглиблення співпраці з Організацією
економічного співробітництва та розвитку
03.04.2019

Посольство України в Мексиканських Сполучених Штатах 28-29
березня 2019 року взяло участь у VIII саміті Асоціації карибських держав
(AКД), що відбувся в місті Манагуа, Нікарагуа.
На саміт прибули делегації з 25 держав-членів та дев'яти асоційованих членів
організації, а також представники 18 країн-спостерігачів і трьох міжнародних організацій,
таких як Карибське співтовариство (CARICOM), Центральноамериканська інтеграційна
система (SICA) та Економічна комісія для Латинської Америки та Карибського басейну
(CEPAL). Заключний документ Саміту, Декларація Манагуа, затверджена главами держав і
урядів, які взяли участь у засіданні, закликає до єдності, співпраці та тісної взаємодії між
державами-членами АКД для протистояння наслідкам зміни клімату.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Мексиці
У ТПП України презентували Перший Каспійський
економічний форум
04.04.2019

Туркменістан розпочав детальну підготовку до проведення Першого
Каспійського економічного форуму, який відбудеться 12 серпня 2019 року в
національній туристичній зоні «Аваза».
Заходи з комплексної підготовки та проведення Першого Каспійського економічного
форуму реалізуються відповідно до затвердженої президентом Туркменістану Гурбангули
Бердимухамедовим концепції. Майбутній форум є однією зі стартових подій стратегічного
характеру в новітній історії взаємин прикаспійських країн, обумовленій функціонуванням
такого найважливішого міжнародно-правового документа, як підписана 12 серпня 2018 р.
Конвенція про правовий статус Каспію. Форум охоплюватиме широке коло питань, які в
подальшому складуть основу перспективних напрямів взаємодії держав-учасниць. Захід
матиме три частини: Міжнародна конференція за участі представників вищої ланки влади,
Каспійська виставка інноваційних технологій і договірно-правова (підписання
меморандумів, угод, контрактів). На форум також запрошуються делегації зацікавлених
держав, близьких до Каспійського регіону, і керівники та представники міжнародних
економічних, фінансових, транспортних, екологічних та інших організацій. У рамках заходу
розглядатимуться питання розвитку економічного співробітництва в Каспійському регіоні.
На порядку денному – створення умов для великих проектів, дискусія про роль економіки
Каспійського регіону в глобальному контексті, інвестиційна привабливість у нафтогазовій,
електроенергетичній, транспортній, торговельній, агропромисловій, туристичній та інших
галузях економіки, що представляють взаємний інтерес прикаспійських держав.
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України
Зустріч Ради постійних представників
ГУАМ
09.04.2019

В штаб-квартирі ГУАМ, за ініціативи українського головування,
пройшла зустріч Ради постійних представників ГУАМ з послами в Україні
країн-учасниць Вишеградської групи (В4).
На зустрічі заступником Міністра закордонних справ, Національним координатором
України в ГУАМ Василем Боднарем було представлено інформацію щодо основних
напрямків діяльності ГУАМ та пріоритетів головування України в цій Організації у 2019
році. Сторони обговорили питання взаємодії ГУАМ та В4 з урахуванням підготовленої
раніше платформи співробітництва, домовилися опрацювати питання організації зустрічей
та експертних консультацій щодо секторальних програм співробітництва з урахуванням
можливостей міжнародного фонду В4.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
На асамблеї Міжпарламентського союзу вперше
ухвалили українську резолюцію
10.04.2019

У Катарі на 140-й асамблеї Міжпарламентського союзу вперше
ухвалено українську резолюцію. Про це повідомила представник української
делегації Альона Шкрум.
«Робота над цією нашою резолюцією, яку ми подали спільно з Йорданією, почалася
більше року тому. Тема для нас, для Йорданії та для всього світу, дуже болюча і важлива:
«Неприпустимість використання найманців та іноземних бойовиків, як засобу підриву
миру, міжнародної безпеки, територіальної цілісності держав і порушення прав людини», –
повідомила Шкрум. Вона додала, що окрім роботи над резолюцією, представники України
вперше представлені в керівних органах. «А я, як вже повноправно обраний член Бюро
Комітету з миру та безпеки, тепер можу визначати порядок роботи комітету та теми
наступних резолюцій», – зазначила Шкрум. За її словами, проти української резолюції
виступили Росія, Білорусь, Іран, Вірменія і «на наше превелике здивування деякі
європейські країни, такі як Швеція, Франція та інші». «Найбільшими нашими союзниками –
виявилися Швейцарія, Ірландія, Азербайджан, Йорданія, Таїланд, велика кількість
арабських та африканських країни», – розповіла Шкрум. Міжпарламентський союз –
міжнародна організація, створена в 1889 році французом Фредеріком Пассі та британцем
Рендалом Крімером. Перший постійний форум для політичних багатосторонніх
переговорів. Спочатку організація складалася з окремих парламентарів, але з тих пір
перетворилася на міжнародну організацію парламентів суверенних держав. Членами союзу
є національні парламенти 163 країн, 10 регіональних парламентських асамблей є
асоційованими членами організації.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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Кабінет Міністрів України ухвалив План дій щодо поглиблення
співробітництва між Урядом України та Організацією економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) на 2019-2020 роки.
Документ передбачає детальний план співпраці Україна-ОЕСР за трьома основними
напрямками: боротьба з корупцією, державне управління та урядування, економічна
політика. План дій між ОЕСР та Україною загалом спрямований на зміцнення та підвищення
ефективності економіки України та покращення соціально-економічних умов, підвищення
зайнятості населення тощо. Серед завдань, які передбачені Планом дій у напрямку
економічної політики, експерти ОЕСР визначили розвиток конкуренції, реформу державних
підприємств, підтримку інвестицій і конкурентоспроможності, розвиток малого і
середнього підприємництва (МСП) та інновацій, підтримку та просування експорту,
підвищення галузевої продуктивності економіки, підвищення якості статистики. У сфері
боротьби з корупцією окреслені такі завдання: впровадження рекомендацій ОЕСР щодо
запобігання корупції, наближення України до антикорупційних стандартів ОЕСР,
імплементація заходів Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції. У сфері
розвитку державного управління завдання передбачають підтримку реформ у сфері
державного управління, підвищення якості оподаткування та управління внутрішніми
ресурсами, поглиблення регуляторної реформи, покращення якості управління публічними
фінансами, підтримка екологізації економіки України та розвиток контролю за
використанням водних ресурсів, розвиток освіти. ОЕСР (Організація економічного
співробітництва та розвитку) - міжнародна організація, до якої входять 35 розвинених
країн світу та є третьою за потужністю впливовою економічною установою світу поряд з
МВФ та Світовим банком. ОЕСР співпрацює з Україною на основі Меморандуму від 7 жовтня
2014 року, дію якого було продовжено у червні 2018 року на 2 роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Президент затвердив Річну нацпрограму під егідою
Комісії Україна – НАТО на 2019 р.
10.04.2019

Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про
затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна –
НАТО на 2019 рік». Про це повідомляє прес-служба АПУ.
Глава держави назвав підписання документа дуже важливою подією, адже ним
затверджується план співпраці України з Північноатлантичним альянсом до 2020 р. «Це є
перша і надзвичайно важлива дорожня карта що Україна має зробити, які домашні
завдання виконати, які програми мають бути реалізовані для того, щоб вийти на ті
завдання, які я як Президент ставив, щоб вже у 2023 році країна відповідала критеріям,
необхідним для підписання Плану дій щодо членства в НАТО», - сказав Президент. Нині
затвердження програми відбувається вже в абсолютно іншому середовищі, адже курс на
вступ до Альянсу затверджено у Конституції України. «Ми маємо вже як конституційну
норму зобов’язання України забезпечити створення всіх необхідних умов. Це є обов’язкова
для виконання норма прямої дії Конституції для всіх гілок влади: для Президента, для
Парламенту, для Уряду», - сказав він і подякував Парламенту та українському народу за
підтримку у цьому питанні. Глава держави також заначив, що за 70 років за всю історію
Альясну ми не бачили жодного випадку, коли суверенітету, територіальній цілісності і
незалежності країн-членів НАТО щось загрожувало. Президент також наголосив, що Росія
фактом незаконної анексії Криму і агресії проти України на Донбасі фактично зруйнувала
повоєнну модель світової і глобальної безпеки, яка базувалася на праві застосування сили
за рішенням Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй за умови консенсусу 5 постійних
членів Радбезу ООН. «Коли країна постійний член Ради безпеки є агресором фактично світ
позбавлений можливості ефективного реагування на ці речі. Це демонструє необхідність
реформування ООН, реформування Ради безпеки ООН», - сказав Глава держави. Президент
наголосив, що річна програма є надзвичайно важливим документом. «Це є фактично наші
кроки по кожному з напрямків. Бо це реформування не лише сектору оборони, а це
глибинне реформування сектору безпеки. Це реформування сектору верховенства права, це
реформування сектору захисту прав і свобод громадян», - підкреслив Петро Порошенко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Заступник Міністра Єгор Божок закликав розробити амбітний порядок
денний «Східного партнерства» після 2020 р.
11.04.2019

Заступник Міністра закордонних справ України Єгор Божок взяв
участь у засіданні Старших посадових осіб зовнішньополітичної ініціативи
ЄС «Східне партнерство» в Брюсселі.
Основна увага заходу була присвячена обговоренню політики ЄС «20 досягнень до
2020 року», а також подальшому розвитку «Східного партнерства» (СхП) з огляду на
відзначення 10-ої річниці започаткування цієї ініціативи. Під час виступу Заступник
Міністра подякував дружнім державам-членам ЄС за підтримку європейських прагнень
України та наголосив на розробці амбітного порядку денного СхП після 2020 року, який має
передбачати поглиблення секторальної та економічної співпраці ЄС з асоційованими
партнерами у сферах транспорту, енергетики, цифрової економіки, юстиції, а також митної
взаємодії. Єгор Божок також закликав європейських партнерів зберігати ЄС відкритим для
держав, які прагнуть приєднатися до європейської сім’ї народів та імплементують
відповідні критерії. «Стратегічний курс України на вступ до ЄС залишається незмінним, він
закріплений в Конституції України та підтримується більшістю українських громадян. В
свою чергу ЄС повинен забезпечити послідовність своєї позиції та підтвердити визнання
європейських прагнень та європейського вибору України», - наголосив Єгор Божок.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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Українська делегація бере участь у XI
Балтійському бізнес форумі
11.04.2019

У м.Свінуйсьцє Західно-Поморського воєводства Республіки Польща
розпочав роботу XI Балтійський бізнес форум, ініціатором та організатором
якого є Польсько-Українська господарча палата.
Посольство України вже традиційно долучилося до участі в Форумі, а також
організації і проведення окремої дискусійної панелі в рамках розпочатої наприкінці 2018
року ініціативи «Партнерство і працевлаштування» з метою посилення захисту прав
українських трудових мігрантів в Польщі. Участь у Форумі беруть представники близько 30
країн світу, у т.ч. група економічних радників акредитованих у Варшаві іноземних
посольств, місцева влада та керівництво компаній у сферах енергетики, транспорту,
будівництва, інфраструктури, ІТ та логістики.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Парубій прокоментував продовження санкцій
проти Росії в ПАРЄ
11.04.2019

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає продовження режиму
санкцій проти Російської Федерації в Парламентській асамблеї Ради Європи
перемогою української делегації.
"У ПАРЄ, попри шалений тиск РФ, режим санкцій проти країни-агресора продовжено.
І запроваджено ще один додатковий механізм для найбільш жорстких санкцій. Попри
багаторазові спроби Росії не вдалося повернути свою делегацію в ПАРЄ. Чергова російська
міжнародна провокація провалилася. Я вітаю нашу делегацію в ПАРЄ з перемогою над
російським агресором у дипломатичному двобої", - сказав Парубій під час ранкового
пленарного засідання ВРУ. Як повідомлялося, 10 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію "Про
виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи" із правками, які не дозволяють
зняти санкції з Росії та повернути її до Асамблеї без виконання зобов’язань. Голова
української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв за результатами голосування наголосив, що
«Росія не отримала зміни процедури запровадження санкцій». Прибічником скасування
санкцій проти російської делегації у ПАРЄ є генеральний секретар Ради Європи Турбйорн
Ягланд. У своєму звіті генсек РЄ пропонував черговий сценарій повернення до ПАРЄ Росії,
яка вже кілька років не бере участі в роботі Асамблеї та не сплачує внески до бюджету РЄ
після санкцій, запроваджених у 2014 році після початку військової агресії проти України. На
сьогодні борг РФ перед Радою Європи становить 32 млн євро. Парламентська асамблея
Ради Європи (англ. Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE) — один з двох
головних статутних органів Ради Європи; консультативний орган, що складається з
представників парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом
міжпарламентської співпраці. Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі
доповідей, що їх готують депутати. Серед важливих повноважень Асамблеї — вибори
Генерального секретаря РЄ та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини,
прийняття висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними
зобов'язань, взятих при вступі. ПАРЄ приймає висновки на проекти всіх міжнародних
конвенцій, які розробляються в Раді Європи. …
Читати повністю >>>

Читайте також: Про основні
результати сесії ПАРЄ >>>

За матеріалами ukrinform.ua
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Норвезька рада у справах біженців сприятиме відбудові ще
понад 400 зруйнованих осель на Донеччині
07.04.2019

Про рішення Норвезької ради у справах біженців (НРБ) розширити
свою проектну діяльність у Донецькій області повідомив директор її
представництва в Україні Крістофер Мейлі.
Ці рішення НРБ прийняті на підтримку відповідних звернень Уряду України з цього
приводу. З метою координації реалізації нових проектів на Донеччині НРБ відкриває нові
польові офіси у містах Краматорськ та Курахове. Посол України в Норвегії висловив
вдячність за останні рішення щодо активізації діяльності НРБ у Донецькій області.
Вячеслав Яцюк наголосив на першочерговій затребуваності проектів, що спрямовані на
розв’язання конкретних проблем внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок
агресії Росії на Донбасі. У цьому контексті окрема увага під час зустрічі була приділена
обговоренню проектів НРБ щодо ремонту зруйнованого або пошкодженого житла,
розвитку громадської інфраструктури, підтримки молодіжного підприємництва серед
молоді Донецької та Луганської областей. Як наголосив український дипломат, завдяки
своїм проектам, що мають практичну спрямованість, Норвезька рада у справах біженців вже
робить відчутний внесок у реалізацію ініціативи України щодо міжнародного патронату на
відбудовою Донбасу. Під час зустрічі було підтверджено, що гострота гуманітарних
наслідків триваючої агресії Росії вимагає продовження тісної взаємодії між Урядом України
та міжнародними гуманітарними організаціями, у першу чергу, з метою ефективного
вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих мешканців
Донецької та Луганської областей.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Норвегія
 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Україна і Німеччина – розширення співпраці
в сфері енергетики
11.04.2019

Заступник Міністра енергетики України з питань євроінтеграції
Наталія Бойко провела зустріч з державним секретарем Федерального
міністерства економіки та енергетики ФРН Томасом Барайсом.
Ця зустріч остаточно закріпила домовленості сторін щодо започаткування
стратегічного партнерства у сфері енергетики між Україною та Німеччиною шляхом
підписання відповідного Меморандуму, на основі якого сторони розширять перелік
спільних проектів. Значна увага була присвячена темі інтеграції українських енергетичних
ринків до ринків Європейського Союзу, зокрема синхронізації з Європою у режимі роботи
газового ринку та переходу ОЕС України на паралельну роботу з об’єднанням енергосистем
країн ЄС. У цьому контексті Наталія Бойко повідомила: «Сьогодні в Україні створюються
організаційні, технічні та правові умови, які спрямовані в перспективі успішно підключити
ОЕС України до синхронної зони енергетичної системи ENTSO-E». Разом з цим в ході зустрічі
німецьку сторону поінформовано щодо схвалення оновленого Додатку XXVII до Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, імплементація якого дозволить інтегрувати енергетичні
ринки України з європейськими та забезпечить реалізацію євроінтеграційних прагнень.
Також заступник Міністра наголосила, що Україна володіє надійною та потужною
газотранспортною системою, що безперебійно виконує свої функції, тому сьогодні
стратегічно важливо зберегти роль України як транзитера газу.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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 БАЛТИКА

Україна залишатиметься чітким зовнішньополітичним
пріоритетом для Литовської Республіки
10.04.2019

На цьому наголосив Посол Литовської Республіки в Україні Марюс
Януконіс у ході робочої зустрічі із Заступником Міністра закордонних справ
України Єгором Божком.
Єгор Божок та Марюс Януконіс відзначили традиційно активну, змістовну й
результативну взаємодію України та Литви, яка повністю відповідає духу стратегічного
партнерства. Єгор Божок подякував Литві за активні зусилля з консолідації міжнародної
спільноти в питанні підтримки України та протидії агресії РФ, а також реалізацію
гуманітарних проектів на сході України. Під час зустрічі обговорено низку нових ініціатив у
рамках двосторонньої співпраці по лінії Україна-НАТО та Україна-ЄС. Було засвідчено
незмінність позиції Литви щодо твердої підтримки стратегії європейської та
євроатлантичної інтеграції нашої держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

 СХІДНА ЄВРОПА

Зустріч Посла Івана Гнатишина з Прем'єрміністром Павлом Філіпом
08.04.2019

Відбулася зустріч Посла України Івана Гнатишина з Прем'єрміністром Республіки Молдова Павлом Філіпом.
Про це повідомляє
Посольство України в Республіці Молдова.
Сторони обговорили сучасний стан та перспективи двосторонніх відносин між
Україною та Республікою Молдова, позитивно оцінили результати взаємодії у сфері
забезпечення безпеки в регіоні в останні роки. Відзначено запровадження спільного
контролю на придністровському сегменті українсько-молдовського державного кордону,
відкриття мосту Бронниця-Унгурь на Дністрі, а також лібералізацію автомобільного і
повітряного транспортного сполучення між країнами. Констатовано прогрес у
переговорному процесі з придністровського врегулювання. Відбувся обмін думками з
питань взаємодії у сфері охорони довкілля.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Молдова
Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела
зустріч з делегацією Чеської Республіки
10.04.2019

Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч
з делегацією Комітету у закордонних справах Палати депутатів Парламенту
Чехії на чолі з його Головою Любоміром Заоралеком.
На зустрічі також були присутні з чеської сторони члени Комітету Карла Шлехтова,
Ян Ліпавски, Ян Кубік та Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні
Радек Матула, з української сторони Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї
НАТО Оксана Юринець, Голова підкомітету з питань діяльності небанківських фінансових
установ та захисту прав споживачів фінансових послуг Комітету з питань фінансової
політики і банківської діяльності Віктор Романюк та Перший заступник голови Комітету з
питань охорони здоров'я Оксана Корчинська. У ході зустрічі сторони обговорили широке
коло актуальних питань міжнародних відносин. Голова Комітету висловила подяку
чеським колегам за підтримку територіальної цілісності нашої держави в протидії
російській агресії, продовженні санкційного режиму проти РФ, введенні безвізу для
громадян України і підтримку України на шляху євроінтеграції, а також зазначила, що Чехія
є важливим партнером в регіоні Центрально-східної Європи. Українська сторона
проінформувала чеських парламентаріїв про сучасний політичний стан в Україні, зокрема
про виборчий процес в Україні, зовнішньополітичні пріоритети, а також наголосили на
необхідності посилення тиску на Кремль з метою звільнення військовополонених та
політичних в’язнів, а також незаконно утримуваних громадян України на окупованих
територіях нашої держави та на території РФ. О. Юринець наголосила на необхідності
підтримки євроатлантичних та євроінтеграційних прагнень України враховуючи те, що
нещодавно Парламент України закріпив незворотність стратегічного курсу нашої держави
на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

 ЄВРАЗІЯ
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА

Україна розширила список заборонених товарів з
Російської Федерації
10.04.2019

Кабінет міністрів розширив перелік товарів із Російської Федерації,
на постачання яких введено ембарго, включивши до нього банки для
консервування, пляшки і скляні ємності для харчових продуктів і напоїв.
Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу, доповнивши перелік
заборонених до ввезення з РФ товарів, спочатку затверджений ним у грудні 2015 р. Згідно з
проектом постанови, до переліку внесено банки для консервування (стерилізаційні банки),
пляшки для харчових продуктів і напоїв із безбарвного і кольорового скла ємністю від 0,15
л до 2,5 л і більше, а також скляні ємності для харчових продуктів і напоїв різної ємності.
Крім цього, ще однією постановою до списку заборонених до ввезення з РФ товарів внесено
формалін, карбамідно-формальдегідний концентрат і смоли, пружини для візків вантажних
вагонів, електроапаратуру для комутації, яка використовується в пристроях залізничної
автоматики. Крім цього до переліку включено електричні провідники для напруги понад 1
тис. В. Постанови набувають чинності через 10 днів із дня опублікування. Нагадаємо, в
грудні 2018 р. Кабмін продовжив обмеження на імпорт деяких товарів із Росії до 31 грудня
2019 р. 30 грудня 2015 р. Кабінет міністрів затвердив перелік заборонених для ввезення в
Україну російських товарів. Цей список неодноразово доповнювали. Відзначимо, з 1 березня
на тих ділянках, де дозволяли погодні умови, відновилися роботи та підготовка з
інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону. А від 1
квітня розпочались вже активні роботи з реалізації запланованих заходів. Зокрема
проводяться роботи на ділянці Луганської обл. Підрядні організації провели підготовчі
роботи для будівництва рокадних доріг, проводиться улаштування загороджень та
протитранспортних ровів. Продовжуються проектно-вишукувальні роботи. На цей час
тільки на ділянці відділу прикордонної служби «Лозно-Олександівка» улаштовано 6,3 км
загороджень із спіралі типу «Єгоза» та улаштовано понад 13 км протитранспортного рову.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua

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
 ПІВДЕННА АЗІЯ

Відбулося 4-е засідання Українсько-індійської робочої групи з питань
співробітництва у торговельно-економічній сфері

Товарообіг між Україною та Туреччиною збільшився на 28%
за два місяці цього року
05.04.2019

Турецька Республіка залишається одним з основних партнерів
України в галузі АПК. На цьому наголосила в.о. Міністра аграрної політики
та продовольства України Ольга Трофімцева.
В 2018 р. Туреччина посіла 6-те місце серед країн, в які найбільше експортується
українська агропродовольча продукція (експорт склав 1 182,7 млн дол. США), та 3-тє місце
серед країн, з яких Україна її імпортує (імпорт склав 382,1 млн дол. США). Товарообіг між
країнами у 2018 році зменшився на 3,9%, у порівнянні з 2017 р. Однак, вже за два місяці
цього року він склав 356,6 млн дол. США та виріс на 28% за рахунок збільшення експорту
на 18%. Про це повідомила Ольга Трофімцева під час зустрічі з надзвичайним послом
Республіки Туреччина в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере. Головними темами зустрічі
стала співпраця в лісовій галузі, ветеринарії та фітосанітарії, а також питання експорту
української картоплі до Туреччини. «На сьогодні на порядку денному стоїть продовження
перемовин щодо Угоди про зону вільної торгівлі між нашими країнами. Я переконана,
підписання такої Угоди надасть додатковий імпульс для розвитку двосторонніх відносин
не лише в торгівельній площині, а й у розвитку спільних інвестиційних проектів між
Україною та Туреччиною», - зазначила Ольга Трофімцева.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики

02.04.2019

У м. Нью Делі 2 квітня 2019 р. відбулося 4-те засідання Українськоіндійської робочої групи з питань співробітництва у торговельноекономічній сфері. Про це повідомляє МЗС України.
Українську делегацію очолив Директор Департаменту міжнародного торговельноекономічного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства економічного
розвитку і торгівлі О.В.Рожков, індійську делегацію – Заступник Міністра комерції та
промисловості Бід’ют Бехарі Свейн. Сторони обговорили актуальні напрямки взаємодії в
економічній сфері, перспективи збільшення обсягів взаємної торгівлі, активізацію
міжгалузевої співпраці, а також розширення договірно-правової бази між двома країнами
тощо. Відзначимо, основні товари індійського імпорту в Україну: фармацевтична продукція;
органічні хімічні сполуки; пластмаси та полімерні матеріали; чорні метали та вироби з них;
тютюн та промислові замінники тютюну.Основні товарні позиції українського експорту до
Індії: жири та олії рослинного походження; аграрна продукція; чорна металургія; реактори
ядерні, котли та машини; добрива; продукти неорганічної хімії.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Індія

 ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ

Посол України в Лівані мав зустріч з Міністром
освіти та вищої освіти Лівану

Посол України в Малайзії провів зустріч із Міністром
закордонних справ Малайзії

08.04.2019

Посол України в Лівані 3 квітня мав зустріч з Міністром освіти та
вищої освіти Лівану А.Шехайебом. Про це повідомляє Посольство України в
Ліванській Республіці на сайті МЗС України.
Порядок денний зустрічі охопив широкий спектр питань співпраці між двома
країнами. Починаючи від історії навчання ліванських студентів в Україні і завершуючи
конкретними заходами з імплементації Міжурядової угоди про співробітництво в галузі
освіти та наукових досліджень. Нагадаємо, 20 березня Надзвичайний і Повноважний Посол
України І.Осташ провів зустріч з Міністром промисловості Лівану. 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 поінформував про
здійснення української бізнес-місії, яка планується на першу половину 2019 р. 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.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Ліванській Республіці

04.04.2019

Посол України в Малайзії Олександр Нечитайло провів зустріч із
Міністром закордонних справ Малайзії Сайфуддіном Абдуллою. Про це
повідомляє сайт МЗС України.
Малайзія - індустріально-аграрна країна. Основні галузі промисловості: гумова,
легка, електронна, гірнича (оловодобувна, нафтова), переробка продукції сільського
господарства. Провідне місце займає переробка продуктів с/г і мінеральної сировини.
Порівняно з більшістю інших азіатських країн Малайзія володіє розвиненою
промисловістю. У 1996 внесок обробної промисловості у ВВП становив приблизно 34,5 %.
Близько 90 % підприємств зосереджені в півострівній частині країни, особливо в околицях
Куала-Лумпура і в окремих районах штатів Джохор і Пулао-Пінанг. Ключові виробництва
займаються переробкою нафти, каучуку, деревини, продуктів кокосової і олійної пальми,
ананасів. На експорт в значній мірі орієнтовані виробництво тканин, одяг, електронної
апаратури, енергоустаткування, електричних побутових приладів, транспортних засобів. На
внутрішній ринок надходять харчові продукти, напої, тютюнові вироби, хімічні препарати,
будівельні матеріали, сталь.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Малайзії
Посол України Дмитро Сенік зустрівся із Спікером Парламенту
Сінгапуру паном Таном Чуан-цзіном.

Новопризначений Посол України в Державі Кувейт
вручив копії вірчих грамот

Зустріч присвячена міжпарламентській взаємодії, співробітництву, а
також співпраці між Україною та Сінгапуром з актуальних питань
двостороннього та міжнародного порядку денного.
Дмитро Сенік високо оцінив принципову позицію Сінгапуру щодо дотримання
міжнародного права та повагу до національного суверенітету. Відзначивши активізацію
політичних контактів між двома державами, Дмитро Сенік запросив пана Спікера відвідати
Україну у зручний для нього час. Відзначимо, Торговельно-економічне співробітництво є
одним з пріоритетних напрямів українсько-сінгапурських відносин і протягом останніх
років характеризується активним розвитком. За даними Держстату України, обсяг торгівлі
товарами та послугами у 2018 р. склав 236,4 млн.дол.США, що на 81% більше ніж у 2017 р.
(130 млн.дол.США). У 2018 р. в структурі експорту товарів домінували: чорнi метали –
89,8%, продукція борошномельно-круп'яної промисловості – 4,1%, жири та олії тваринного
s рослинного походження – 2,2%, молочні продукти та натуральний мед – 1,2% та інші.
Основними статтями імпорту з Сінгапуру були електричні машини – 29,8%, реактори
ядерні, котли, машини – 16,1%, прилади та апарати оптичні, фотографічні – 22,7%,
пластмаси, полімерні матеріали – 12%, та інші.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Сінгапур

11.04.2019

 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану]

Відбулася церемонія вручення новопризначеним Послом України в
Державі Кувейт О.Балануцею копій вірчих грамот Віце-прем’єр-міністру,
Міністру закордонних справ Держави Кувейт шейху С.Х.Ас-Сабаху.
У ході зустрічі підкреслено значний внесок у розвиток двосторонніх відносин,
зроблений колишнім Послом України в Державі Кувейт В.Толкачом та нинішнім Послом
Кувейту в Україні Р.Х.Аль-Адвані. Сторони обмінялися думками щодо пріоритетних
напрямів розвитку українсько-кувейтських відносин. Зокрема, наголошено на важливості
обміну візитами, з метою інтенсифікації співробітництва в економічній, політичній та
культурно-гуманітарній сферах, про що було домовлено в ході державного візиту
Президента України до Держави Кувейт у березні 2018 р. Окрему увагу приділено
організації чергових політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами
України та Кувейту в найближчому майбутньому. Посол О.Балануца запросив Міністра
відвідати Україну при найближчій нагоді. Відзначимо, українські агропромислові компанії
ТзОВ Ритон, Баришівський м’ясокомбінат та ВКП "Вербівське" взяли участь в аграрній
виставці «Agro Food Expo», що проходить 10-11 квітня в м.Ель-Кувейт…
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Державі Кувейт
Державний секретар Андрій Заяць зустрівся з
Послом Пакистану в Україні
Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій
Заяць провів зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Ісламської
Республіки Пакистан в Україні Західом Мубаширом Шейхом.
Учасники зустрічі обговорили перспективи розвитку договірно-правової бази
двосторонніх відносин у консульсько-правовій сфері, розглянули проблемні питання,
пов’язані з перебуванням та навчанням пакистанських громадян в Україні, зазначили
важливість активізації міжпарламентського діалогу тощо. Андрій Заяць передав вітального
листа новопризначеному Державному секретарю МЗС ІРП Сохайлу Махмуду та запросив
пакистанського колегу відвідати Україну з метою обміну досвідом у сфері функціонування
та розвитку дипломатичних та консульських служб двох держав.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані
прийняв Посла України
11.04.2019

Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані 10 квітня 2019 року
прийняв Посла України в Катарі Євгена Микитенка з нагоди завершення
його дипломатичної місії в країні.
Емір привітав Посла та вручив державну нагороду-орден «Аль Ваджба» у знак
визнання вагомого внеску у розбудову українсько-катарських відносин. Емір побажав
Послу подальших успіхів, а українсько-катарським відносинам - розвитку та процвітання. У
свою чергу, Посол України висловив вдячність Й.В. Еміру Катару та високопосадовцям
країни за співпрацю. Відзначимо, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян
провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Катар в Україні Гаді АльГаджрі. Зустріч відбулась 9 квітня 2019 року в Києві. Сторони обговорили можливості
співробітництва у сфері транспорту та інвестування в інфраструктурні проекти в Україні, в
тому числі, поглиблення співробітництва в авіації та морській галузі. Володимир Омелян
наголосив на важливості подальшого розвитку прямого авіасполучення для забезпечення
сталої позитивної динаміки українсько-катарського співробітництва в усіх сферах. Міністр
інфраструктури Володимир Омелян підкреслив, що українська сторона вітає катарські
компанії, запрошує їх до реалізації спільних інфраструктурних проектів і зацікавлена у
залученні катарського досвіду i фахівців у модернізацію транспортної галузі України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Державі Катар
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Степан Кубів підписав Угоду з Китаєм про надання Україні
майже $30 млн технічної допомоги
11.04.2019

Перший віце-прем’єр України С.Кубів підписав Угоду між Урядом
України та Урядом Китаю, за умовами якої Україна отримає безоплатну
техніко-економічну допомогу у розмірі 200 млн китайских юанів ($29,7 млн).
Це найбільша сума одноразової безоплатної допомоги Україні з боку Китаю за 27
років незалежності України. Кошти техніко-економічної допомоги Україні будуть
спрямовані Урядом Китаю для надання технічної допомоги у вигляді спеціальних аварійнорятувальних машин та обладнання для потреб Державної служби України з надзвичайних
ситуацій (ДСНС України). Так протягом 2019-2020 рр. ДСНС має отримати понад 50 одиниць
обладнання і техніки, зокрема, автомобільні крани, гусеничні бульдозери, автогрейдери,
пожежні машини з підйомними платформами та пожежні машини зі сходами для
проведення аварійно-рятувальних робіт. Китайська Народна Республіка також спрямує до
України фахівців для налаштування роботи і технічного обслуговування наданого
обладнання. Підписана Міжурядова Угода також передбачає надання обладнання для
синхронного перекладу та конференц-системи Мінекономрозвитку, а також реалізацію
інших погоджених міжурядових проектів Україна-Китай. Нагадаємо, що вказана технічна
допомога залучена Мінекономрозвитку у рамках засідання українсько-китайської
Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

 АФРИКА
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Посол України в Кенії провів зустріч із заступником Міністра
з питань тваринництва Республіки Кенія
01.04.2019

В Міністерстві сільського господарства, тваринництва, рибного
господарства та іригації Кенії відбулася зустріч Посла України в Кенії
А.Праведника з заступником Міністра з питань тваринництва Г.Кімутаі.
У ході зазначеної зустрічі були обговорені шляхи та перспективи розвитку відносин
між Україною і Кенією в агропромисловій сфері. Кенія висловила окрему зацікавленість у
налагодженні співробітництва у сфері передачі аграрних технологій та запозичення
передового українського досвіду у сфері тваринництва та виробництва комбікормів.
Послом України було порушено питання щодо необхідності зміцнення договірно-правової
бази взаємовигідного співробітництва шляхом завершення процесу укладення Меморандуму про взаєморозуміння між агропромисловими відомствами України і Кенії. На зустрічі
відбулася презентація за участю гендиректора ГК «AVA Group» - потенційного інвестора та
провідного українського виробника кормів та преміксів для сільськогосподарських тварин,
що надає увесь спектр послуг з проектування, монтажу, встановлення «під ключ» та
експлуатації відповідних виробничих потужностей на території країни замовника.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Кенія

Радник українського уряду Іван Міклош:
Стара система захищається
30.03.2019

Досягнення і провали діючої влади: інтерв'ю DW з головою групи
радників прем'єр-міністра України Іваном Міклошем про корупцію і спротив
реформам. Колишній словацький віце-прем’єр Іван Міклош з 2016 р.
консультує український уряд щодо реформ.



Відбулася зустріч Посла Я.Коваля з Головою
Муніципальної ради Рабата М.Садикі


10.04.2019

Посол привітав марокканського представника з набуттям Марокко
статусу «Партнер для місцевої демократії» при Конгресі місцевих і
регіональних органів влади Ради Європи.
М.Садиці розповів про опорядження столичного міста у рамках проекту "Рабат місто світла, столиця Марокко". Мера Рабата було ознайомлено з основними напрямами
розвитку Києва. Обговорено перспективи встановлення контактів між радами двох
столичних міст, зокрема, на рівні комісій. Відзначимо, в січні-листопаді 2018 р. товарообіг
збільшився на 67,1% і сягнув 363,9 млн. доларів. Експорт товарів зріс на 76,8% до 324,1 млн.
дол., зокрема, у 2,5 раза - зернових (228,4 млн. дол.), на 8,2% - молочних продуктів (27,8 млн.
дол.), у 2,5 раза - чорних металів (феросплави, прокат) (13 млн. дол.), у 1,6 раза – паперу й
картону (2,1 млн. дол.), у 3,3 раза – меблів (2,2 млн. дол.), на 3,9% - макухи і жому (43,3 млн.
дол.). На 4,7% скоротився експорт аміаку (2,7 млн. дол.), на 79,2% - олії (3,2 млн. дол.).
Імпорт із Марокко зріс на 15,6% (до 39,8 млн. дол.) за рахунок автомобілів, кабелів і дротів,
риби, одягу і взуття. Новими експортними позиціями стали меблі, папір і картон.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Марокко
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 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Зустріч Посла України з Генеральним директором
з питань Європи МЗС Мексики
05.04.2019

Посол України в Мексиці Руслан Спірін зустрівся з Генеральним
директором Головного управління з питань Європи Міністерства
закордонних справ Мексики Бернардо Агіларом Кальво.
Під час зустрічі обговорено окремі пріоритетні теми розвитку відносин та
співробітництва між Україною та Мексикою. Генерального директора було поінформовано
про поточну ситуацію в Україні, зокрема, про результати першого туру президентських
виборів, що відбулися 31 березня. Відзначимо, 3 квітня 2019 року Посол України в Мексиці
взяв участь у церемонії приведення до присяги нової Ради директорів Національної
асоціації імпортерів та експортерів Мексики (НАІЕМ). Під час заходу Посолом зроблено
презентацію економічного потенціалу України, насамперед її експортноорієнтованих
галузей. Учасників семінару ознайомлено з умовами ведення бізнесу в нашій державі,
інвестиційними можливостями, що існують в Україні для іноземних інвесторів. У ході
діалогу з присутніми на заході обговорено перспективи торговельно - економічного
співробітництва між Україною та Мексикою, зокрема в сільськогосподарській,
енергетичній, авіакосмічній, IT галузях та сфері туризму.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці
Посол України в Аргентині Юрій Дюдін відвідав
м.Апостолес у провінції Місьйонес
08.04.2019

Посол України Юрій Дюдін під час свого перебування у провінції
Місьйонес відвідав місто Апóстолес, яке по праву вважається «колискою
української імміграції в Аргентині». Про це повідомляє МЗС України.
Відвідання Апостолеса розпочалося зі спільного з мером міста М.Віалеєм покладання
квітів до монумента національному герою Аргентини – генералу Х. де Сан-Мартіну. Після
цього Посол та Почесного консула України Д.Муруняк спільно з українською громадою та
керівниками міста взяли участь в урочистому заході, яке відбулося у знаковому для всіх
українців місці – біля погруддя Тарасу Шевченку, встановленого на одній з центральних
площ міста. Після покладання квіткової композиції до пам’ятника Великому Кобзарю
присутні виконали державні гімни Аргентини та України, а також вшанували пам’ять усіх
героїв, хто віддав своє життя за свободу та незалежність нашої Батьківщини. Виступаючи
перед українцями, Посол Ю.Дюдін, зокрема, зазначив: «Україна, яка переживає сьогодні
одну з найскладніших сторінок своєї сучасної історії, пов’язану зі збройною агресією Росії
проти нашої держави, як ніколи потребує підтримки усього світу, усього об’єднаного
світового українства, у тому числі українців Аргентини. Переконаний, що закріплений у
Конституції курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України й надалі
залишатиметься орієнтиром розвитку нашої незалежної та суверенної держави». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентинській Республіці
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Чи є політична воля для повноцінних змін у вищого керівництва?
Політична воля є. Але вона могла би бути і сильнішою. Це стосується, зокрема,
спроможності вдаватися до непопулярних заходів. Реформи часто є непопулярними.
Слід однак визнати, що деякі непопулярні, але необхідні кроки були здійснені.
Наприклад, підняття тарифів на газ. Політики бояться таких непопулярних кроків, і
це стосується не лише України.
Завжди знайдуться ті, хто намагатиметься робити політичний капітал з цього
невдоволення. Юлія Тимошенко, наприклад, обіцяє після виборів негайно знизити
тарифи на газ вдвічі. Що Ви про це думаєте?
Це дуже небезпечно. Так само як і інша ідея - обмежити незалежність Національного
банку. Якщо це буде втілено, це означитиме негайне припинення співпраці з
Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими
інституціями. Це реальна загроза різкого погіршення економічної ситуації у ситуації,
яка залишається дуже хиткою. …
Читати повністю >>>

© Євген Тейзе

За матеріалами dw.com
Национальная стратегия 2020 – что выполнил
Президент Порошенко за 5 лет

Зустріч Посла України з Президентом Туніського Союзу промисловості,
торгівлі та традиційних ремесел (UTICA)
З метою проведення Україно-туніського бізнес-форуму відбулась
зустріч Посла України з Президентом Туніського Союзу промисловості,
торгівлі та традиційних ремесел (UTICA).
Українсько-туніський бізнес-форум, організаторами якого є ТПП України та UTICA,
проводиться в Тунісі разом з проведенням першого з 2008 р. засідання Міжурядової українсько-туніської комісії з питань торговельно-економічного та технічного співробітництва. У
ході бізнес-форуму, серед іншого, планується організація зустрічей представників ділових
кіл України та Тунісу у форматі В2В, підписання низки угод, у тому числі щодо заснування
українсько-туніської ділової ради. Українські бізнесмени, які бажають залучитися до
роботи бізнес-форуму в Тунісі – країні, що за результатами 2018 р. є другим за значимістю
торговельно-економічним партнером України на Африканському континенті, ще мають
можливість звернутися до ТПП України або безпосередньо до української дипмісії в Тунісі з
пропозицією включити їх до списку української бізнес-делегації.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Туніській Республіці

Чи вдалося нинішній владі змінити країну за п'ять років після Євромайдану?
І так, і ні. Так - тому що вперше почалися зміни від дисфункціональної корумпованої
системи у напрямку функціонуючої ринкової економіки. Ні - тому, що можна було
зробити більше. Відбулися лише часткові зміни, але в деяких сферах вони особливо
відчутні. Об'єктивна причина труднощів реформування - стара система дуже
глибоко вкорінена, вона захищається. За нею стоять дуже впливові економічні і
політичні групи, вони не хочуть втрачати владу і вплив. Суб'єктивна причина
полягає у тому, що нові політичні еліти не є аж такими новими. Це лише більш
проєвропейська частина старих еліт. Більшість тих, хто при владі останні п'ять років,
є дітьми старої системи. Я вважаю, що нинішнє розчарування в суспільстві пов'язане
з нереалістичними очікуваннями від цієї влади, недооцінкою того, наскільки міцною
є стара система. Хоча, звісно, можна було зробити і більше.

01.04.2019

Президент Украины Петр Порошенко 12 января 2015 года принял
указ №5/2015, которым закрепил стратегию устойчивого развития
«Украина 2020». Об этом пишет ubr.ua
Во многом рамочный документ описывал ключевые векторы развития страны,
концентрируясь на самых проблемных участках украинской экономики и политики.
Однако кроме перечисления ряда реформ и направлений, вроде усиления обороноспособности, борьбы с коррупцией, трансформации налоговой и судебной систем, оценить выполнение которых объективно часто не представляется возможным, он содержал и ряд вполне
конкретных критериев. Именно по ним украинцам и предлагалось оценить, насколько
успешной оказались реформы и как выполнялись ключевые стратегические цели. UBR.ua
проверил некоторые из выписанных в документе показателей (всего их 25) на предмет их
выполнения. Отметим, что автор все еще действующего документа спрогнозировал их на
конец 2020 г. При этом исполнять президентский указ следовало Кабмину, который к тому
же обязан был ежеквартально отчитываться о выполнении выписанных в программе норм.
В мировом рейтинге Doing Business Украина займет место среди первых 30-ти
государств: В 2015 г., когда писался президентский указ, наша страна занимала 96-е место
в рейтинге. Это намного лучше, скажем, 2013 года (137-я позиция). Да и в следующие 4 года
Украина резко прибавила и поднялась до 71-места в Doing Business 2019. Однако до 30-й
позиции нам все же еще слишком далеко. А из всех составляющих рейтинга в 30-ку страна
попала только по показателю «получение разрешений на строительство» (30-е место).
Кредитный рейтинг Украины по заимствованиям в иностранной валюте по оценкам
S&P достигнет инвестиционного уровня BBB: В октябре 2015 г. S&P повысил суверенный
рейтинг Украины с SD/D (выборочный дефолт) до B-/B (высоко спекулятивный класс).
Однако на этом прорыв застопорился. С тех пор аналитики лишь подтверждали
рассчитанный прежде рейтинг и давали стабильный прогноз. От указанного в стратегии
уровня Украину отделяют 5 позиций. В рейтинге глобальной конкурентоспособности
Украина войдет в ТОП-40 стран: Увы, и здесь похвастаться нечем. В 2015 году страна
потеряла три места и опустилась в ранкинге Мирового экономического форума на 79-е
место. В 2018 г. Украина поднялась (по сравнению с 2017-м) до 83-й позиции. Но во многом
благодаря изменению методики расчета. Приток прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в период с 2015 по 2020 г. превысят $40 млрд: По данным НБУ, с 2015-го по 2018
год совокупный объем ПИИ составил $10,8 млрд. Чтобы выполнить намеченную задачу, в
ближайшие 2 года стране нужно привлечь еще $29,2 млрд. Дефицит бюджета к ВВП не
превысит 3%: С этим пунктом, благодаря жесткой позиции МВФ, украинским властям
удалось справиться даже больше, чем на 100%. В 2018 г, по уточненным данным, он
составил всего 1,7%. А на 2019-й смету составили, рассчитывая выйти на показатель не
более 2,3% от ВВП. ВВП на душу населения по паритету покупательской способности
достигнет $16 тыс: По подсчетам Всемирного банка, на данные которого и предлагал
ориентировать гарант, с 2015 по 2017 год показатель в самом деле вырос с $8020 до $8754
тыс. Но даже с учетом прогнозов МВФ, который считает, что к 2023 цифра увеличится еще
на 50%, достичь цели Украине не удастся. Впрочем, здесь скорее следует говорить не о
состоятельности предпринимаемых властями мер, а о чрезмерно оптимистическом
прогнозе. Максимальное значение суверенного и государственного долга к ВВП не
превысит 60%: Теоретически с этим пунктом у страны есть все шансы справится к 2020 г.
Впрочем, едва ли это следует считать достижением, учитывая колоссальные выплаты по
старым долгам, которые предстоят стране в ближайшей 2 года. Так или иначе, по данным
Минфина в 2018 году соотношение госдолга к ВВП сократилось с 71,8% до 62,7%. Расходы
бюджета на оборону и безопасность превысят 3% ВВП: Этот показатель выполнен в
полной мере. Проект бюджета 2019, по данным Минфина, предусматривает финансирование обороны и безопасности в размере около 5,4% ВВП. В индексе восприятия
коррупции Украина войдет в ТОП-50 стран: А вот в части проведения антикоррупционной политики стране похвастаться нечем. В 2014 году Украина по данным Transparency
International, на которые и предлагал опираться Порошенко, занимала 142 место. И за 4
года смогла улучшить свои позиции в рейтинге только на 22 пункта. По итога 2018-го мы
120-е в мире. Для сравнения, Польша находится на 60-м месте, а Беларусь – на 44-м.
Продолжительность жизни украинцев вырастет на 3 года: По данным Мирового банка,
в 2015-м средняя продолжительность жизни граждан Украина составляла 71,19 лет. К
2018-му, правда, уже по данным Госстата, она выросла до 71,98 лет. …
Читать полностью >>>
© Юрий Павлов
По материалам ubr.ua
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ФОКУС

За счет чего богатеют миллионеры Украины:
ГФС раскрыла подробности
31.03.2019

Каждый сотый украинец, уже подавший декларацию о своих доходах
за 2018 год, является гривневым миллионером. Об этом сообщает
Госфискальная служба (ГФС), пишет segodnya.ua
Всего в этом году, по расчетам фискалов, граждане должны внести в госбюджет 269
млн грн налога на доходы физлиц, это на 36 млн грн больше, чем в прошлом. Напомним:
срок подачи налоговых деклараций начался 1 марта, закончится 2 мая этого года.
Сколько заработали. Как уточнили нам в ГФС, пока ими подведены первые
предварительные итоги декларирования гражданами доходов. Подано почти 100 тыс.
налоговых деклараций об имуществе и доходах, задекларировано 13,5 млрд грн. Это на 4
млрд грн, или на 38% больше, чем год назад. Доходы свыше 1 млн грн показали 1120
граждан, которые внесли в казну почти 88 млн грн, или 33% от общей суммы налога, и 10
млн грн военного сбора, или 25%. По структуре доходов: более трети (35%) миллионеров
заработали их на продаже либо обмене имущества, 20% заработали на сдаче имущества в
аренду, а 24% получили другие облагаемые налогом доходы (например, подарки,
выигрыши, работа по фрилансу), остальное — бизнес-доходы.
Кто они. Традиционно больше всего миллионеров зарегистрировано в Киеве: 35%,
или 396 чел., далее идут Харьковская и Днепропетровская области — по 9%, но на
Харьковщине их 101 человек, на Днепропетровщине 96 чел. Мужчин с высокими доходами
в 1,5 раза больше, чем женщин, — соответственно 60% и 40%. Возраст мужчин от 18 до 83
лет, женщин — от 18 до 78 лет. Самый младший мужчина показал бизнес-доход чуть более
1 млн грн, с которого он уплатит 121,8 тыс. грн, самая молодая женщина-миллионерша —
наследница имущества — уплатит 82,5 тыс. грн налогов. Самый старший миллионер — 83летний мужчина, который продал имущество более чем на 1 млн грн. Самый
разбогатевший за прошлый год — житель Днепра, который получил в дар имущество
стоимостью 500 млн, но такой подарок облагается по нулевой ставке, ибо получен от
родственника 1-й степени родства (родители, супруг, дети).
Мнение экспертов. Исполнительный директор Экономического дискуссионного
клуба Олег Пендзин говорит, что на самом деле гривневых миллионеров в Украине
намного больше, но не все они попадают в базу налоговой. "Прежде всего к ним относятся
крупные вкладчики банков, которые имеют миллионные доходы за счет процентов по
депозитам, но не обязаны их декларировать, так как банки являются налоговыми агентами
и сразу взыскивают положенные 18% плюс 1,5% военного налога от процентов, —
разъяснил нам Пендзин. — Оценить, сколько таких людей, сложно, думаю, что их порядка
10 тыс. чел. Но и они, и учтенные ГФС официальные гривневые миллионеры — верхушка
айсберга. Ведь есть еще категория граждан, которые не декларируют доходы, — это
трудовые мигранты, их 4—5 млн чел. Оценочно годовые доходы их всех — порядка 12 млрд
долл, это 320 млрд грн, которые идут на потребительский рынок, прежде всего на покупку
бытового импорта, автомобилей, и тем самым увеличивают "минус" внешнеторгового
баланса, что негативно влияет на экономику Украины".
Сколько зарабатывает простой народ. Увы, большинство украинцев, прежде
всего тех, кто работает по найму, находятся на другом "полюсе" богатства, поэтому налоги с
их доходов на несколько порядков меньше, чем у миллионеров. По данным Госслужбы
статистики за 2018 г., зарплату свыше 15 тыс. грн в месяц получают 16,3% работников, или
1,2 млн чел., еще столько же имеют от 10 до 15 тыс. грн. То есть треть украинцев имеют
заработки более 10 тыс. грн. Несложно подсчитать, что при зарплате в 15 тыс. за год
получается доход 180 тыс. грн, с которого удерживается 35 тыс. грн налогов. А вот
минимальную зарплату (в 2018 г. это 3723 грн без вычета налогов) официально имели в
2018 г. 5,7% работников (418 тыс. чел.). Данных за этот год пока нет, но с учетом того, что
минзарплата с 1 января т. г. выросла до 4173 грн, таких работников должно стать больше. В
2018 г. каждый четвертый (24,7%) зарабатывал от минималки до 5 тыс. грн, каждый
десятый имел от 5 до 6 тыс. грн и от 8 до 10 тыс. грн., а каждый шестой (15,1%) — от 6 до 8
тыс. грн. Если сравнить с 2017-м, то заработки свыше 10 тыс. имели 35% наемных
работников, минимальную зарплату получали 6,6%, каждый третий (32,1%) зарабатывал
от минималки до 5 тыс. грн, а почти 40% попадали в интервал зарплат от 5 до 10 тыс. грн.
По словам Пендзина, растут заработки потому, что, во-первых, каждый год административно увеличивают минзарплату, во-вторых, повышается зарплата высококвалифицированных работников (строители, станочники, инженеры), которые востребованны за
границей и работодателю их надо чем-то удерживать. "Если сравнить 2018 год с 2017 г., то
видно все большее расслоение работников по доходам: если в 2017 г. среднюю зарплату
имело 40%, то в 2018 г. — уже около 30%", — подытожил эксперт. Ранее Госстат сообщил,
что по состоянию на 1 февраля т.г. количество зарегистрированных безработных в Украине
составило 364,3 тыс. человек – почти 191 тыс. женщин и более 173 тыс. мужчин. По данным
Госстата, наиболее востребованными на рынке труда Украины в 2019 году будут рабочие
специальности – токаря, слесаря и строителя. Кроме того, будут востребованы работники
социальной сферы – учителя, репетиторы, психологи, няни и врачи.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
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МАКРОЕКОНОМІКА
 ВВП. ВНП

В 2018 г. темп развития украинской экономики совпал с темпом
развития мировой экономики. За прошлый год ВВП Украины вырос на 3,3% –
до 3,5 трлн гривен, пишет etcetera.media
Согласно данным Госстата Украины, за 2018 г. наиболее высокий рост объема ВВП
зафиксировали в финансовой и страховой деятельности (+12,4%), в сельском хозяйстве
(+7,8%), в сфере строительства (+7,2%), а также в отрасли IT и телекоммуникаций (+6%).
«Отрицательное развитие» зафиксировали в сфере охраны здоровья (–1,7%) и образования
(–1,1%). Наибольшую долю в ВВП Украины составили такие отрасли, как оптовая и
розничная торговля (471 млрд гривен), перерабатывающая промышленность (409 млрд
гривен), сельское хозяйство (360 млрд гривен) и добывающая промышленность (213 млрд
гривен). Нацбанк Украины прогнозирует, что в 2019 темп развития украинской экономики
сократится до 2,5–3% в год. В следующие годы ожидается постепенное ускорение до 3–4%
в год. При этом главными рисками для развития Украины остаются политическая
неопределенность в канун президентских и парламентских выборов, а также глобальный
мировой кризис, который по прогнозам аналитиков наступит не позже 2020 года.
Читать полностью >>>
По материалам etcetera.media
Без покращення: Світовий банк прогнозує зростання
ВВП України на рівні 2,7%
05.04.2019

Світовий банк погіршив прогноз по зростанню ВВП України в 2019 р. з
2,9 до 2,7%. Про це йдеться у доповіді банку “Europe and Central Asia Economic
Update, Spring 2019: Financial Inclusion”.
Як зазначається в доповіді, в порівнянні з прогнозом, оприлюдненим в січні 2019 р.,
прогноз на на цей рік знижено на 0,2 п.п. У той же час прогноз на 2020 і 2021 рр. збережений
на колишньому рівні. Тож, у 2019 р. ВВП України зросте на 2,7%, у 2020 р. – на 3,4%, а у
2021 р. підвищиться на 3,8%. Світовий банк також прогнозує зниження інфляції в Україні у
2019 р. до 6,8%, в 2020 р. – до 6,0% і в 2021 р. – до 5,4%. Зазначимо, що напередодні
аналітики Morgan Stanley опублікували невтішний прогноз щодо курсу гривні на
найближчих два роки. Наприкінці березня міністр економічного розвитку Степан Кубів на
своїй сторінці в Facebook поділився свіжими даними Держстату про реальний ВВП України
у 2018 р. СОТ прогнозує уповільнення зростання світової торгівлі товарами у 2019 р. до
2,6% у порівнянні з 3,0% у 2018 р. Також, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив
свій жовтневий прогноз росту світового ВВП з 3,7% до 3,5%.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
Валовий внутрішній продукт України
за 2 міс. зріс на 1,2%
09.04.2019

МЕРТ орієнтовно оцінило зростання реального ВВП України в січнілютому 2019 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року в 1,2% (+/0,2 процентного пункту).
Як зазначено в повідомленні міністерства у вівторок, таку позитивну динаміку
забезпечила активна діяльність будівельних підприємств і підприємств сфери послуг
(транспорт, роздрібна торгівля, освіта, охорона здоров'я і банківський сектор). Зокрема,
обсяги будівництва інженерних споруд зросли на 36,9%, нежитлових будівель - на 18,6%, а
капвкладення зведеного бюджету збільшилися на 30,9%. Водночас агрегований показник
діяльності реального сектора економіки - зведений індекс виробництва товарів і послуг за
основними видами економічної діяльності (ЗІВ) за 2 міс. 2019 р. знизився на 0,5%. Це краще
за показник січня, коли зниження становило 1,5%, але гірше за підсумки двох місяців 2018
року, коли було зафіксовано зростання ЗІВ на 4%. "Негативно на динаміку ЗІВ у січнілютому впливало падіння в промисловості й торгівлі, зумовлене цілою низкою чинників:
проведення поточних і капітальних ремонтів виробничих потужностей на металургійних
підприємствах і в енергогенерувальних компаніях і несформованість пакета нових
замовлень на початку року з боку окремих машинобудівних підприємств", - зазначає МЕРТ.
Міністерство очікує, що за підсумками першого кварталу динаміка ЗІВ стане позитивною
завдяки збереженню високого попиту на послуги будівництва, високому зовнішньому
попиту, збільшенню платоспроможності населення на тлі зростання соціальних гарантій. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
МВФ дав прогноз зростання
економіки України
09.04.2019

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на
2,7% у 2019 р. і на 3,0% в 2020 р. Про це йдеться в квітневому огляді МВФ
"Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).
У порівнянні з даними від грудня 2018 р., прогноз по зростанню економіки України
не змінений. МВФ також прогнозує уповільнення інфляції в Україні до 8,0% в 2019 р. і до
5,9% в 2020 р. Фонд очікує дефіцит поточного рахунку України на рівні 2,5% ВВП в 2019
році і 2,4% в 2020 році. МВФ прогнозує зниження рівня безробіття в Україні до 8,5% у 2019
роцыВ і до 8,1% 2020 році. Відзначимо, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання
світової економіки на 3,3% в 2019 р. Про це йдеться в квітневому огляді МВФ "Перспективи
світової економіки" (World Economic Outlook). У порівнянні зВ січнем 2019 року прогноз
погіршений на 0,2 в.п. УВ той же час МВФ прогнозує зростання ВВП в 2020 році на
колишньому рівні 3,6%. За оцінками фонду, уВ 2018 році світова економіка зросла на 3,6%.
Як наголошується в доповіді МВФ, рік тому темпи економічної діяльності прискорювалися
майже у всіх регіонах світуВ і світова економіка, за прогнозами, повинна була зрости на 3,9
відсотка уВ 2018 і 2019 рр. "Роком пізніше багато чого змінилося: наростання напруженості
у торгівлі між США і Китаєм, макроекономічні труднощі в Аргентині і Туреччини, перебої в
автомобільній галузі в Німеччині, більш жорстка політика кредитування в Китаї, посилення
фінансових умов поряд з нормалізацією грошово-кредитної політики у великих країнах з
розвиненою економікою - все це сприяє істотномуВ послабленню глобального
економічного підйому, особливо у другій половині 2018 року", - йдеться в доповіді. З
урахуванням того, що це послаблений стан збережеться в першій половині 2019 року, МВФ
на цей рік прогнозує зниження темпу зростання у 70% світової економіки. Як відзначають в
МВФ, світовеВ зростання, якеВ досягл пікового показника близько 4% у 2017 році,
сповільнилося до 3,6% в 2018 році, і, за прогнозом, додатково знизиться до 3,3% в 2019
році. "Хоча глобальний приріст на 3,3% все ще є непоганим, перспективи для багатьох країн
є дуже важкими, в найближчий період зберігається значна невизначеність, особливо коли
темпи зростання в країнах з розвиненою економікою наближаються до свого невисокого
довгострокового потенційному рівня", - відзначається в огляді. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kinto.com
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

Україні треба виплатити $4,4 млрд зовнішнім
кредиторам до 2020

Держказначейство: доходи держбюджету за І квартал –
на 4,9% менші від плану

02.04.2019

Україні до кінця 2019 р. необхідно виплатити 120 млрд грн, або $4,4
млрд (за курсом Національного банку на 1 квітня) за зовнішніми боргами.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
В тому числі Україні необхідно погасити зовнішні борги на 88,32 млрд гривень і
обслужити на 32,5 млрд гривень (3,25 млрд доларів і 1,19 млрд доларів відповідно за
курсом НБУ). У другому Україні необхідно погасити зовнішні борги на 44,66 млрд гривень і
обслужити на 6,43 млрд гривень, в 3-му кварталі – 38,5 млрд гривень і 20,63 млрд гривень, і
в 4-му кварталі – 5,16 млрд гривень і 5,44 млрд гривень відповідно. В 2020 Україні
необхідно виплатити за зовнішніми боргами 178,60 млрд гривень або 6,6 млрд доларів (за
курсом НБУ). На обслуговування внутрішнього боргу до кінця поточного року Україні
необхідно витратити 214,95 млрд гривень, з яких 149,96 млрд гривень – на погашення і 65
млрд гривень – виплата відсотків. В цілому до кінця 2019 р. на обслуговування держборгу
необхідно 335,78 млрд гривень. Як повідомлялось, державний і гарантований державою
борг на кінець лютого 2019 року склав 2 111,90 млрд гривень, або 78,24 млрд доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ

У 2018 році вітчизняний бізнес повернув в Україну
$0,5 млрд у вигляді іноземних інвестицій

01.04.2019

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в березні 2019
року склали 85,737 млрд грн, що на 10% менше планового показника і на
4,4% більше в порівнянні з показником за березень-2018.
Згідно з інформацією Держказначейства, доходи держбюджету за січень-березень
2019 р. склали 210,507 млрд грн, що нижче за план на 4,9% і вище торішнього показника за
цей період на 8,7%. Податкові надходження в березні поточного року становили 47,533
млрд грн, що на 2,3% менше плану. Митниця також перерахувала до держбюджету
минулого місяця на 9,6% менше, ніж очікувалося, - 27,554 млрд грн. Відшкодування ПДВ
знизилося до 12,598 млрд грн у порівнянні з 13,05 млрд грн в лютому-2019, тоді як в
березні-2018 цей показник був на рівні 10,096 млрд грн, зазначається в матеріалах ДКСУ. В
цілому березневий план ДФС недовиконаний на 5,1%, а до березня 2018р. зростання склало
6,5%, свідчать дані відомства. В січні-березні-2019 надходження з податків склали 96,493
млрд грн, що на 7,8% нижче плану. Митні надходження за цей період також показали
негативний тренд - 9,5% недовиконання плану при загальній сумі в 75,638 млрд грн. План
ДФС недовиконаний у січні-березні 2019 р. на 8,6%. Доходи держбюджету України в 2019
році визначені в розмірі 1,26 трлн грн, зокрема загального фонду - 928,51 млрд грн,
витрати - 1,112 трлн грн і 1,005 трлн грн відповідно. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

03.04.2019

У 2018 році обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ), здійснених за
рахунок коштів вітчизняного походження, становив $0,5 млрд. Про це
свідчать оцінка НБУ так званих round tripping інвестицій.
Зазначена сума становить 20,6% від загального обсягу ПІІ в Україну в 2018 році. Такі
операції українського бізнесу переважно здійснювалися через Кіпр, Нідерланди, Швейцарію
та Австрію. Загалом впродовж 2010-2018 рр. обсяг коштів резидентів, які були виведені за
кордон, а потім повернені в Україну як іноземні інвестиції, становив 8,4 млрд дол. США або
22% від загального обсягу ПІІ за цей період. Як повідомлялося, найбільші обсяги round
tripping інвестицій спостерігались впродовж 2010-2013 років, коли вони складали близько
третини від загального обсягу ПІІ. У 2014-2015 роках після політичних змін та початку
воєнних дій на Сході за такими операціями навпаки відбувся відтік коштів з України. У
2016–2018 рр. чистий притік коштів за такими операціями поступово відновився.
Національний банк публікує дані щодо round tripping інвестицій щороку. Детальніше про
методологію та результати перегляду даних у презентації "Ретроспективний аналіз даних
щодо обсягів прямих іноземних інвестицій, у яких кінцевим контролюючим інвестором є
резидент (round tripping) за 2010 - 2018 роки". ..
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Рада з міжнародної торгівлі проаналізувала роботу у 2018 р.
та узгодила плани на 2019 рік

Уряд схвалив проведення огляду
витрат у дев’яти сферах
09.04.2019

Уряд схвалив розроблений Мінфіном проект розпорядження “Про
проведення у 2019 році оглядів витрат державного бюджету в окремих
сферах”. Про це повідомляє прес-служба відомства.
У 2019 р. до огляду витрат залучаються 5 міністерств: МОН, МОЗ, Міненерговугілля,
Мінсоцполітики та Мінагрополітики, в яких буде проведено огляди витрат у дев’яти
сферах. Огляд витрат - ключовий елемент для створення ефективної системи планування
бюджету на середньострокову перспективу. Така комплексна оцінка покаже, чи доцільно
розподілені державні витрати, та допоможе виявити неефективні або неактуальні видатки.
Таким чином, буде зрозуміло, які з програм заслуговують кращого фінансування, або,
навпаки, кошти з яких варто перерозподілити на інші програми. Огляди витрат будуть
проводити спеціально створені робочі групи, до складу яких увійдуть представники
відповідних міністерств та Мінфіну, а також незалежні експерти. Робочі групи мають
представити пропозиції щодо можливих варіантів досягнення цілі огляду, які мають бути
цілком реальними з точки зору їх практичної реалізації. До 1 грудня 2019 року робочі групи
мають подати звіти про огляди витрат у відповідних сферах до Кабміну. Зазначені
міністерства мають оприлюднити такі звіти на своїх офіційних сайтах та представити їх на
засіданні Уряду. За підсумками таких оглядів Уряд прийматиме рішення, що є підставою
для внесення пропозицій до Бюджетної декларації та проекту держбюджету ….
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну

01.04.2019

В понеділок, 1 квітня відбулось ІІІ засідання Ради з міжнародної
торгівлі під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра - Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.
Ключовим завданням Ради є налагодження ефективної комунікації та взаємодії між
Урядом та бізнесом заради підтримки та просування українського експорту. Відкриваючи
засідання С.Кубів відзначив ефективність обраного формату роботи Ради та підкреслив
важливість здобутків у 2018 р. “Серед підсумків роботи Ради та напрацьованих нею
рекомендацій у 2018 р. відзначу початок підготовки секторальних та крос-секторальних
експортних стратегій, створення Експортно-кредитного агентства (ЕКА), імплементацію
Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі, укладення Угоди про вільну торгівлю з
Ізраїлем та розробку механізму публічно-приватних консультацій при проведенні
переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю, удосконалення митно-тарифного
регулювання ввезення на митну територію України сировинних товарів, які не виробляються в Україні, створення Державної установи “Офіс з просування експорту” при МЕРТ,
створення експортного веб-порталу, лібералізацію валютного регулювання, презентацію
експортного потенціалу України у рамках виставково-ярмаркових заходів - “China
International Import Expo 2018”, на виставці в Дубаї “Gulfood 2018”, початок підготовки
представлення інноваційного експорту України на “ЕКСПО-2020” у Дубаї”, - наголосив
Степан Кубів. Перший віце прем'єр-міністр України також відзначив, що експорт
залишається одним із рушіїв економічного зростання нашої країни, формує близько 50%
ВВП. І постійно зростає завдяки ефективній урядовій політиці. Перший віце-прем'єр-міністр
України - міністр економічного розвитку і торгівлі України відзначив, що у 2018 році обсяг
експорту товарів і послуг збільшився на 8,6% у порівнянні з 2017 роком і склав $57,1 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
Арбітри СОТ відмовили Україні в скарзі на РФ
за обмеження транзиту товарів
05.04.2019

Україна на рівні панелі арбітрів програла спір у Світовій організації
торгівлі (СОТ), що стосується обмежень щодо транзиту українських товарів
територією Росії. Про це повідомляє interfax.com.ua
Як зазначено в повідомленні арбітрів, оприлюдненому на сайті СОТ, вони не виявили
порушення Росією її зобов'язань і за угодою ГАТТ 1994 року, і за угодою про приєднання до
СОТ. У зв'язку з цим панель арбітрів вирішила не давати ніяких рекомендацій Органу з
вирішення спорів (DSB) СОТ. Як повідомлялося, Україна в середині вересня 2016 року
направила запит про консультації з Росією до СОТ щодо обмеження транзиту українських
товарів через територію РФ, але консультації, що відбулися в листопаді, до консенсусу не
привели. Подача запиту на консультації є першим етапом подачі позову, і якщо протягом 60
днів консультації ні до чого не приведуть, то можна ініціювати створення панелі арбітрів,
чим у середині лютого скористалася Україна, але РФ тоді заблокувала скликання панелі. У
разі повторної заявки рішення про скликання третейської групи приймається автоматично,
в результаті гендиректор СОТ 6 червня 2017 року сформував таку панель. СОТ зазначала,
що США, ЄС, Китай, Японія, Корея, Туреччина, Індія, Молдова, Канада, Австралія, Норвегія,
Бразилія, Болівія, Чилі, Парагвай, Саудівська Аравія і Сінгапур зарезервували за собою
право брати участь у панельному розгляді як треті особи. Президент РФ Володимир Путін
на початку липня 2016 року вніс зміни до указу від 1 січня 2016 року №1 "Про заходи із
забезпечення економічної безпеки та національних інтересів Російської Федерації під час
здійснення міжнародних транзитних перевезень вантажів із території України на
територію Республіки Казахстан через територію Російської Федерації". Згідно зі змінами,
правила ввезення вантажів з території України через Росію поширюються не лише на
Казахстан, а й на Киргизію. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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ДФС дозволяє платникам вести електронний
документооборот
02.04.2019

Податківці запевнили, що не вбачають підстав щодо заборони
формування та збереження документів платниками податків в
електронному вигляді. Про це пише buh.ligazakon.net
Водночас вони застерегли, що робота із таким форматом документів вимагає від
платника дотримання вимог Закону "Про електронні документи та електронний
документообіг", Закону "Про електронний цифровий підпис", а також норм ПКУ щодо
подання звітності в електронній формі. Крім того в ДФС нагадали, що оригінал
електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у
порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках може бути
пред'явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії.
Читати повністю >>>
За матеріалами buh.ligazakon.net
Нацбанк скасував декларування бізнесом
валютних цінностей
02.04.2019

Національний банк України скасував декларування бізнесом
валютних цінностей та іншого закордонного майна. Про це УНН повідомляє з
посиланням на прес-службу НБУ.
“У зв’язку із введенням у дію з 07 лютого 2019 року Закону України „Про валюту і
валютні операції“ від 21 червня 2018 року № 2473-VIII (далі - Закон № 2473) подальше
надання суб’єктами підприємницької діяльності до Національного банку України
декларацій про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і
знаходяться за її межами, за періоди після введення в дію Закону № 2473, не
передбачається”, - йдеться у повідомленні. В регуляторі додали, у разі необхідності подання
до Національного банку України декларацій за періоди до введення в дію Закону № 2473, це
можливо здійснити у раніше встановленому порядку поштовим зв’язком або власноручно
за адресами Національного банку України у регіонах. Нагадаємо, Нацбанк скасував
формальні обмеження для розширення бізнесу банків.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Степан Кубів: За кілька років скасуємо усі радянські ГОСТи,
їх замінять європейські стандарти
10.04.2019

Перший віце-прем’єр-міністр С.Кубів провів нараду з директорами
держпідприємств галузі стандартизації, метрології та сертифікації, що
належать до сфери управління Мінекономрозвитку.
Перший віце-прем’єр відзначив, що експорт української промислової продукції до
країн-ЄС вимагає серйозної роботи щодо гармонізації технічних вимог та регламентів
України з європейськими стандартами. “Угода про вільну торгівлю з ЄС відкрила нові
можливості для експорту української промислової продукції, але на рівні технічних і
технологічних вимог було багато роботи. З 2016 р. ми суттєво трансформували систему
технічного регулювання та стандартизації, зокрема ліквідовані 90% радянських ГОСТів.
Натомість ми розробили та прийняли 5105 нацстандартів і тепер 91% гармонізовані з
[стандартами] ЄС. У 2019 р. плануємо прийняти іще 3000 стандартів”, - підкреслив Степан
Кубів. Він також зазначив, що з 2018 року Україна набула повноправного членства в
Метричній конвенції, що відкриває додаткові можливості для експорту. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

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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 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
 МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ

 RICH PEOPLE & BUSINESS GROUP

У кого из топ-менеджеров украинских госкомпаний
самые большие зарплаты

СМИ: Ринат Ахметов с 2014 года купил
активов на 22 млрд грн

09.04.2019

Самым высокооплачиваемым топ-менеджером среди руководителей
крупнейших государственных компаний Украины является глава НАК
"Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Редакция издания "Экономическая правда" разослала запросы в пресс-службы 30
государственных предприятий с просьбой предоставить информацию об уровне заработной платы, установленной для руководителя компании, с учетом оклада, премий и бонусов.
Из 30 предприятий на журналистский запрос ответили лишь 12, часть из которых посоветовала искать информацию о заработной плате руководителя на сайте НАПК, и только в
семи предприятиях редакции предоставили исчерпывающий ответ. Другие - проигнорировали запрос. По данным ЭП, руководитель НАК "Нафтогаз Украины" заработал на своей
должности в 2018 году 47,1 млн грн. Второе место в рейтинге по уровню зарплаты занял
руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов. По данным НАЗК, его годовой доход за
2018 г. составила 7,3 млн грн, что составляет примерно по 812, 5 тыс. грн в месяц. На
третьем месте расположился глава "Энергоатома" Юрий Недашковский. В 2018 году го
годовой доход составил 7,266 млн грн, что в расчете на месяц составляет 605 тыс. 512 грн.
Четвертое место рейтинга занимает гендиректор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук - его
месячный доход составляет 6,2 млн грн. Замыкает первую пятерку генеральный директор
конструкторского бюро "Южное" им М. К. Янгеля Александр Дегтярев - 5,5 млн грн. Глава
"Укрпочты" Игорь Смилянский заработал 4 млн грн. Напомним, глава наблюдательного
совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд направила письмо премьер-министру В.Гройсману, в
котором сообщила, что срок полномочий Андрея Коболева продлен на три года, начиная с 1
января 2019 года с окладом в 2,08 млн грн в месяц. Позднее Андрей Коболев написал в
Facebook, что принял решение направлять всю свою зарплату на благотворительность.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам delo.ua

29.03.2019

С 2014 г. компании олигарха Рината Ахметова приобрели
активов на сумму примерно 22 млрд грн. Об этом говорится в
материале журнала НВ от 28 марта, передает biz.liga.net
Р.АХМЕТОВ

Среди активов миллиардера появились новые облэнерго, шахты, солнечные
электростанции, металлургические заводы, химическое производство. За это время
структуры Ахметова, в частности, расширили свою долю на рынке дистрибуции
электричества. В августе 2017?го ДТЭК скупил миноритарные доли в пяти сбытовых
компаниях - Днепроблэнерго, Днепрэнерго, Киевэнерго, Донецкоблэнерго и Западэнерго,
став единственным акционером этих компаний. В этих сделках только акции
Днепроблэнерго были куплены по рыночной цене, остальные - существенно дешевле,
говорит глава Ассоциации потребителей энергетики Андрей Герус. В начале января
текущего года ДТЭК купил 94% акций Киевоблэнерго и 68% акций Одессаоблэнерго у
российской компании VS Energy. По подсчетам Геруса, сделки обошлись Ахметову
примерно в $?250 млн. После всех этих покупок ДТЭК будет контролировать 57% передачи
и сбыта электроэнергии в стране, отмечает издание. Кроме этого, холдинг Метинвест
Ахметова в августе 2018?го приобрел за $?421 млн контрольный пакет в Шахтоуправлении
Покровское - крупнейшем производителе коксующегося угля в стране. Причем вначале
долги этого предприятия скупила инвесткомпания ICU Макара Пасенюка, а затем
Покровское перешло к Метинвесту. Напомним, что в феврале этого года Метинвест
Ахметова завершил сделку по покупке криворожского металлургического завода Юнистил.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Депутат Загорий задекларировал 95 патентов и более 1,5 млн
благотворительных пожертвований

 ОРЕНДА. КОНЦЕСІЯ. ПРИВАТИЗАЦІЯ

31.03.2019

ФГИ за квартал выполнил годовой план
по приватизации на 1%
04.04.2019

В госбюджет за І кв. т.г. от приватизации государственного
имущества поступило 184 млн грн. Об этом сообщил и.о. руководителя ФГИ
Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.
Таким образом, квартальные поступления составляют чуть более 1% от годового
плана, заложенного в закон о государственном бюджете (17,1 млрд грн). Трубаров отметил,
что І квартал 2018 г. завершил старые процедуры приватизации, "поскольку начиная с 7
марта прошлого года вступил в силу новый закон о приватизации, и она пошла совершенно
по новым, прогрессивным, европейским правилам". Напомним, принятый Верховной радой
закон о госбюджете на 2019 г. предусматривает поступления от приватизации в сумме 17,1
млрд грн. В 2018 г. в госбюджет от приватизации государственного имущества поступило
только 0,3 млрд грн, что составляет 1,4% от первоначального плана (21,3 млрд грн). В
Меморандуме с МВФ содержится норма о приватизации ряда госкомпаний в течение 2019 г.
Согласно документу, продажа "Центрэнерго", "Краснолиманской", предприятий "Индар" и
"Президент-Отель-Киев" должны состояться в первой половине 2019 г.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Степан Кубів: Мала приватизація принесла державі
понад 870 млн грн з моменту запуску
08.04.2019

Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів на прес-конференції
прозвітував щодо результатів приватизації, як елементу реформи державної
власності в Україні у 2016-2018 роках.
“Мала приватизація вже сьогодні створює нові можливості для бізнесу. У 2015р Фонд
держмайна продав 109 об’єктів колишніх так званих груп А, Д і Ж приватизації на суму
трохи більше 45 млн грн. Водночас, з серпня 2018 р., коли ми запустили Прозорро.Продажі,
тобто за 8 місяців Фонд держмайна спромігся продати 366 таких же не дуже привабливих
об’єктів на загальну суму 376 млн грн”, - відзначив Перший віце-прем’єр-міністр. Степан
Кубів додав, що в основі успішності результатів електронної системи Прозорро.Продажі є
характеристики самої системи - прозорість, доступність, стимулювання високої конкуренції
між учасниками торгів. “Мала приватизація загалом уже принесла державі понад 870 млн
грн. Відбулось 748 успішних аукціонів. Середнє зростання ціни на об’єкти приватизації
склало 69%”, - відзначив Степан Кубів. Перший віце-прем'єр-міністр зазначив, що серед
місцевих органів влади найбільше успішних аукціонів провели Львівська міська рада,
селище Ланна Полтавської області та Покровська міська рада Дніпропетровської області.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
 ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ. АГРАРНИЙ ФОНД

Креативне мислення як основа державницького менеджменту
01.04.2019

Під такою назвою для керівників підприємств та організацій
Держрезерву відбувся тренінг, метою якого було обговорення підходів до
розробки планів розвитку на 3-5 років, пошук шляхів виконання
поставлених завдань, обмін досвідом та активізація творчого потенціалу.
У ролі тренера виступила генеральний директор ДО «Комбінат «Дніпро» Наталя
Матусевич, на думку якої креативність у роботі проявляється у нестандартному й
успішному подоланні труднощів часто з обмеженим набором інструментів та ресурсів.
Учасники із зацікавленням слухали її розповідь про метод креативної стратегії Уолта
Діснея та взяли участь у інтерактивній грі. Основоположним принципом креативної
стратегії Уолта Діснея є виділення трьох позицій мислення - це позиції «Мрійник»,
«Реаліст» і «Критик». Справа в тому, що у людини ці позиції завжди змішані, а за допомогою
цілеспрямованого їх виокремлення можна максимально реалізувати притаманні їм
можливості незалежно один від одного. Для ефективної роботи за цим методом була
створена відповідна обстановка для кожної з трьох ролей. Тож мріяли учасники у світлій
кімнаті з м’якими кріслами, а критикували у холодній запиленій старій бібліотеці.
Директори розділились на три команди за напрямками діяльності: нафтові бази, елеватори
та хлібні бази, склади й холодильники. Завданням «Мрійника» було пофантазувати і
представити максимальну кількість ідей розвитку підприємства на наступні тридцять
років. Сміливі й, здавалося навіть недосяжні, ідеї учасники зобразили у вигляді плакатів.
Наступним кроком гри було перевтілення у «Реаліста». Кожна команда розглянула дев’ять
структурних блоків бізнес-моделі за матрицею Остервальдера, що дозволило просто і
наочно описати й уявити діяльність організації на одній сторінці. …
Читати повністю >>>

Согласно электронной декларации, Глеб Загорий является
конечным бенефициарным владельцем в ЧАО "Фармацевтическая
фирма "Дарница" и в ЧАО "Научно-производственный центр
Г. ЗАГОРИЙ
"Борщаговский химико-фармацевтический завод".
Среди объектов недвижимости в декларации указаны арендованный земельный
участок площадью 40 778 кв. м, арендованные квартира на 271,5 кв. м и офис на 423,7 кв. м.
Супруга депутата Катерина Загорий обладает правом пользования дачным домом
площадью 760,8 кв.м и участком земли на 5 423 кв. м. В документе указан автомобиль Tesla
SP85D 2015 года выпуска, арендованные Mercedes-Benz S 600 2012 года выпуска и BMW
Alpina B7 2017 года выпуска. Катерине Загорий принадлежит Range Rover 2014 года
выпуска. Депутатская зарплата Глеба Загория в 2018 году составила 329 583 грн. Он также
получал заработную плату по совместительству за научную деятельность в двух вузах.
Бенефициар "Дарницы" сообщил журналистам, что всю начисленную в 2018 году
заработную плату он направлял на благотворительность. Отдельно декларант дал
пояснения относительно дохода Катерины Загорий на общую сумму 531 млн грн "от
отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав". По словам Загория, в электронной
декларации нет пункта расходов членов семьи. В то же время расходы при проведении
операций с ценными бумагами в 2018 году составили более 521 млн. грн. Поэтому
фактический доход вычисляется как разница между доходом (531 млн грн) и расходами
(521 млн грн). К полученному результату следует добавить купонный доход по ценным
бумагам. В итоге, отметил Глеб Загорий, доход его супруги — около 14 млн грн. Загорий
также указал 1,9 млн грн дохода от продажи движимого имущества и роялти на сумму 11,73
млн грн от ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница". В электронной декларации Загорий
указал 4,8 млн грн на счетах в украинских банках — "Ощадбанк", "УкрСиббанк" и других.
Кроме того, он задекларировал 2,1 млн долларов, 421 тыс. евро и 5,4 млн грн наличными,
37 млн грн дебиторской задолженности за корпоративные права и 1 млн. долларов,
одолженных третьим лицам. Движимое имущество бенефициара "Дарницы" — две
единицы оружия, запонки, антикварные изделия, коллекции скульптур и живописи ХХ
века. В декларации также указаны коллекции украинских национальных костюмов, ковров
и других произведений искусства, которые принадлежат его жене.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Порошенко задекларировал почти 1,6 млрд грн.
доходов за 2018 г.
01.04.2019

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал за
прошлый год доход в размере 1 миллиард 556 миллионов 273 тысяч
гривен. Соответствующие данные указаны в его электронной
декларации, опубликованной в Едином государственном реестре
деклараций.

П.ПОРОШЕНКО

частности, глава государства задекларировал 1,1 миллиарда гривен дивидендов от
компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), 400 миллионов гривен дивидендов от
публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный
инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Также 28,8 миллиона гривен дохода
Порошенко составляет возвращение Министерством финансов стоимости приобретения
облигаций внутреннего государственного займа и инвестиционной прибыли при
погашении ОВГЗ, 21 миллион гривен - проценты от Международного инвестиционного
банка (МИБ), 0,8 миллиона гривен дохода от отчуждения имущества. При этом указанный
объем зарплаты президента составляет 336 тысяч гривен. Кроме того, в декларации главы
государства указаны 15 объектов недвижимости, включая земельный участок площадью
33,1 тыс. кв. м и четыре квартиры. Также задекларированы два автомобиля: Mercedes-Benz
Vito 116 CDI 2010 года выпуска в собственности Порошенко и и Jaguar XF 3/2 Lv8 2008 года,
которым владеет его жена Марина Порошенко. Напомним, ранее сообщалось, что
Порошенко перед выборами задекларировал еще почти 40 млн гривен доходов. Как писало
РБК-Украина ранее, в начале марта Порошенко задекларировал 127 миллионов гривен
доходов от "Прайм Эссетс Кэпитал" и "Международного инвестиционного банка".
Отмечалось, в поданных в 2019 году декларациях общий доход составил 595 млн гривен, а в
декларации, которая была подана 26 декабря 2018 года, сумма доходов Порошенко
составляла 556,7 млн гривен. Добавим, президент декларировал жилой дом в Киевской
области, земельные участки, две квартиры в Киеве, еще одну в Виннице, недвижимость в
Одессе, дачный дом, гараж, базу отдыха "Лебедь" в Одесской области, произведения
искусства, мебель, часы, музыкальные инструменты, ювелирные изделия, элитные
автомобили и ценные бумаги.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua

Читайте також: Актуальні питання діяльності
Держрезерву розглянули на засіданні Колегії >>>

За матеріалами Держрезерву
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Суд на вимогу ГПУ наклав новий арешт
на активи "приватівців"

Семья Розенблата в прошлом году заработала более 37 млн грн,
трижды увеличив свои доходы
01.04.2019

Печерський райсуд м. Києва в рамках кримінального
провадження
№42014000000001261
за
клопотанням
Генпрокуратури наклав новий арешт на активи низки компаній,
И.КОЛОМОЙСКИЙ
які прямо й опосередковані пов’язані з “приватівцями” та їх
партнерами.
Як зазначається, ці активи були передані Нацбанку в іпотеку/заставу як
забезпечення боргів Приватбанку по рефінансуванню. Йдеться про такі компанії та їх
арештоване майно: ТОВ “Скорзонера” (11 земельних ділянок за адресою Івано-Франківська
область, м. Яремче, с. Поляниця; паркінг площею 29 799,9 кв.м, за адресою ІваноФранківська область, м. Яремче, с. Поляниця, участок Щивки, будинок 3/2); ТОВ «Арт - Лаб
Груп» (земельна ділянка за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, с.Поляниця);
ТОВ «Тех - Трейд - Інвест» (магазин площею 39,80, за адресою Івано-Франківська область, м.
Яремче, с. Поляниця); ТОВ “Гаджибей” (8 земельних ділянок за адресою Одеська область,
Овідіопольський район, Дальницька сільська рада, масив «Золотий берег»); ТОВ
“Приватофис” (144 приміщення, будівлі в Криму, Волинській, Дніпропетровській,
Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Запорізькій, Львівській, Київській,
Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській,
Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях); ТОВ "Істейт-Сервіс" (3 приміщення у
Волинській області); ТОВ "Спектрум-Енерго" (3 приміщення в Донецькій, Харківській,
Хмельницькій областях); ТОВ "Перспектива-Інвестмент" (23 квартири, приміщення в м.
Дніпро); ПАТ "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат" (2 тепловози); ПАТ
"Нікопольський завод феросплавів" (69 платформ, тепловозів, електровозів, цистерн).
Нагадаємо, на початку лютого Печерський райсуд м. Києва в рамках цього ж кримінального
провадження накладав арешт на інші активи “приватівських” структур, у т.ч. майна частини
зі згаданих вище компаній: ТОВ «Скорзонера» (власник активів на курорті “Буковель”), ПАТ
"Нікопольський завод феросплавів", ТОВ “Приватофис”, ТОВ “Перспектива Інвестмент”, ТОВ
"Гаджибей". Як звертав увагу Finbalance, частина з активів “приватівців”, які потрапили під
лютневий арешт, у вересні 2017 року вже арештовувалися судом. Причому знову ж таки - в
межах все того ж кримінального провадження №42014000000001261.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Нардеп Кононенко задекларировал 20 млн грн
дивидендов за прошлый год

02.04.2019

Народный депутат Борислав Розенблат (внефракционный)
задекларировал 1,3 млн грн доходов, его супруга Жанна – 36 млн грн
за 2018 г. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного
реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций
Б.РОЗЕНБЛАТ
государства или местного самоуправления.
Как сообщается, 424 тыс. гривен составила зарплата депутата на основном месте
работы, 422,9 тыс. гривен – компенсация расходов на депутатские полномочия, 311,9 тыс.
гривен – доход от предоставления имущества в аренду, 237 тыс. гривен – компенсация
стоимости аренды жилья, 90 тыс. гривен – компенсация стоимости проезда. У жены 1,4 млн
гривен составил доход от занятия предпринимательской деятельностью, 108 тыс. гривен –
зарплата на основном месте работы (в "Фаворит компани"), 78 тыс. гривен – зарплата по
совместительству в "Фаворит Девелопмент компани", 99 тыс. гривен – зарплата по
совместительству на Галиевском маслозаводе, 264 тыс. гривен – проценты от
Государственного Ощадного банка, 698 гривен – проценты от банка "Сич", 149 тыс. гривен –
доход от отчуждения движимого имущества, 5,7 млн гривен – доход от отчуждения
имущества (JLC Investment GmbH, Германия), 307 тыс. гривен – проценты от Укргазбанка,
9,9 млн гривен – возврат ранее предоставленной финансовой помощи Галиевским
маслозаводом, 14,9 млн гривен – возврат ранее предоставленной финансовой помощи
"Фаворит Компани", 2,9 млн гривен - возврат ранее предоставленной финансовой помощи
"Фаворит девелопмент компани", 39 гривен – неустойка от Житомирской филиала
"Укртелекома". Наличными депутат имеет 1,6 млн долларов, на банковских счетах хранит
10,4 тыс. евро в общей собственности с женой в банке "Шпаркассе Дортмунд" (Германия),
243 тыс. гривен и 3 тыс. долларов в Ощадбанке, 20,5 тыс. гривен в Приватбанке. У жены на
банковский счетах имеется 562 тыс. долларов, 9 тыс. евро и 30 тыс. гривен в Ощадбанке, 42
евро и 762 гривны в банке "Сич" и 100 тыс. гривен внесено на депозитный счет суда в
качестве залога. Она также задекларировала наличные средства в валюте и одолженные
средства третьим лицам без указания сумм. Розенблат задекларировал 699,5 тыс. евро
финансовых обязательств перед немецким банком "Шпаркассе Дортмунд". Депутат в общей
собственности с Анной Ногиной имеет дом в Германии (270 кв. м) за 3,5 млн гривен,
земельный участок (1 188 кв. м) за 1,9 млн гривен, ? земельного участка (95 кв. м) за 307
тыс. гривен. В общей собственности с женой он имеет дом в Германии (352 кв. м) за 22,7
млн гривен. Также он пользуется домом (700,6 кв. м) и земельным участком (7 500 кв. м) в
Житомире и арендует квартиру в Киеве площадью 51,9 кв. м. …
Читать полностью >>>
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Первый заместитель главы парламентской фракции "БПП"
Игорь Кононенко указал в электронной декларации за 2018 почти
20 млн грн дивидендов от ПАО "ЗНКИФ "ВИК", бенефициарным
И.КОНОНЕНКО
собственном которого он является.
Согласно декларации, нардеп также получил более 310 тыс. грн процентов в ПАО
"Укрсоцбанк", его зарплата в Верховной Раде составила немного более 385 тыс. грн. Кроме
того, И.Кононенко задекларировал около полумиллиона гривень банковских процентов
своей супруги в АО "Альфа банк", 25 тыс. грн ее зарплаты в своем благотворительном
фонде. В то же время зарплаты и банковские проценты детей нардепа в общей сложности в
прошлом году составили почти 295 тыс. грн. В части недвижимости и транспортных
средств декларация И.Коненко по сравнению с данными за 2017г не изменилась. Напомним,
после сюжета программы журналистских расследований Схемы: коррупция в деталях, в
котором утверждалось, что Игорь Кононенко причастен к аферам в энергетической сфере,
он решил подать на Радио Свобода в суд. Об этом со ссылкой на заявление спикера
избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведева передают Українськi Новини.
"Поскольку кейс, о котором я сейчас буду говорить, расследование программы Схемы Радио
Свободы, имеет непосредственное отношение к предвыборной кампании, ведь оно
обнародовано за два дня до выборов, то его стоит рассматривать в контексте этой
кампании", - заявил он. По его словам, Кононенко, фигурировавший в этом расследовании,
считает распространенную в нем информацию "недостоверной и произведенной с грубыми
нарушениями журналистских стандартов". "Соответственно, он принял решение в
ближайшее время подать иск в суд на Радио Свобода. Этот иск будет подан не в украинский
суд, а в заграничный суд", - сказал он. Медведев также добавил, что интересы Кононенко
будет защищать руководитель юридической фирмы Аtkins Thomson (Великобритания)
Грэхэм Аткинс, который ранее представлял интересы Порошенко в суде против британской
телерадиокомпании BBC. Напомним, в сюжете Радио Свободы сообщалось, что Кононенко
вместе с Григорием и Игорем Суркисами, а также другими высокопоставленными лицами
может быть причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких
облэнерго, контрольный пакет акций в которых принадлежит государству.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Мільйон доларів, старовинні книги і картини:
Турчинов показав декларацію
02.04.2019

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр
Турчинов оприлюднив електронну декларацію про доходи за 2018
рік. Про це повідомляє служба новин порталу ukrinform.ua

О.ТУРЧИНОВ

Дані містяться у Єдиному державному реєстрі декларацій. Згідно з документом
заробітна плата Турчинова, отримана за основним місцем роботи у 2018 році, становить
710 тис. 709 гривень. Проценти від коштів, розміщених на банківських рахунках, склали 1
млн 343 тис. 998 грн. Дружина керівника Радбезу Ганна Турчинова у 2018 році заробила в
Національному педуніверситеті імені М.П. Драгоманова 336 тис. 33 грн. У спільній власності
подружжя є квартира в Києві площею 381,80 кв. м, два паркомісця загальною площею 37,8
кв.м та машина Toyota Prado 2018 р. випуску. Сім'я також орендує у Білогородці під Києвом
частину житлового будинку площею у 82,6 кв.м. Секретар РНБО має авторські права на 20
нематеріальних об'єктів, серед яких літературні твори, монографії, знаки для товарів і
послуг. Турчинов також задекларував 27 старовинних книг, 12 картин, годинник та 2
підсвічники. Як зазначається, у спільній власності подружжя Турчинових є кошти на
рахунках Ощадбанку. Зокрема, Олександр Турчинов зареєстрував 247 тис. 515 гривень, 1
млн 2 тис. 483 доларів США та 9983 євро. Дружина має на рахунках 2 євро та 6713 грн. Крім
того, секретар РНБО задекларував 700 тисяч доларів США та 3 тисячі євро готівкових
коштів. Цінних паперів подружжя Турчинових не має, корпоративними правами не володіє.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Як одним підписом зруйнувати справу проти
Бахматюка на 1,2 мільярда
03.04.2019

У 2014 р. НБУ видав "ВіЕйБі банку" Олега Бахматюка
мільярдний кредит на підтримку установи, але вкладники грошей не
отримали — їх забрав власник банку. НАБУ знайшло кінці, але у справу
О.БАХМАТЮК
втрутився генпрокурор.
Посада генпрокурора передбачає надзвичайно серйозні повноваження. Лише один
підпис може або дати зелене світло покаранню, або мати катастрофічні наслідки і
коштувати державі 1,2 млрд грн. Генпрокурор Юрій Луценко, схоже, обрав останній варіант,
змінивши підслідність у справі про розкрадання кредиту Нацбанку представниками "ВіЕйБі
банку" Олега Бахматюка. Йдеться про розслідування НАБУ стосовно державної підтримки
комерційних банків після Революції гідності. Тоді гроші платників податків виділялися
фінансовим установам для їх підтримки, аби вони не банкрутували і не втрачали кошти
вкладників. Одним з таких отримувачів допомоги був "ВіЕйБі банк", яким тоді володів один
з найбільших латифундистів країни Олег Бахматюк. Однак ці гроші пішли не на підтримку
установи. За даними НАБУ, кошти просто виводилися з неї через різні схеми, а звичайні
вкладники банку не могли забрати свої вклади. Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але
генпрокурор вирішив віддати справу в поліцію - попри численні прохання НАБУ передати
справу їм. В ГПУ кажуть, що у них для цього були законні підстави. У той же час поліція, яка
уже розслідувала зловживання у "ВіЕйБі банку", частину доказів випадково втратила: сто
томів кримінальної справи зберігалися у підвалі стороннього підприємства і були
затоплені. Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів
зацікавив факт виділення Нацбанком у жовтні 2014 року 1,2 млрд грн ПАТ "ВіЕйБі банк" як
стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку. Гарантією повернення
кредиту повинні були стати активи банку - комерційна нерухомість у Києві та Харкові, а
також майно власників установи. Однак детективи НАБУ встановили, що в банку підробили
висновки про вартість майна, яким забезпечувався кредит, зазначивши завищені цифри.
Про це, зокрема, стало відомо з ухвали Солом'янського суду. Як зазначається в ухвалі, банк
також не надав НБУ програму фінансового оздоровлення — чіткий детальний план
використання кредиту для подальшої роботи установи. Без цієї програми Нацбанк взагалі
не мав права надавати позику. Якщо провести паралель із звичайними позичальниками, то
виглядає так, ніби банк дав величезний кредит людині без довідки про доходи, яка як
гарантію подала кімнату в гуртожитку, оціненою чомусь у мільйон доларів. ...
Читати повністю >>>
© Олена Щербан, Андрій Савін, Центр протидії корупції, ЕП
За матеріалами epravda.com.ua

Радикал Рибалка тримає в готівці у десятки разів
більше коштів, аніж у банку
03.04.2019

Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка задекларував 560 тис.
євро і 543,7 тис. дол. готівкою. Про це свідчать дані декларації нардепа
за 2018 рік, передає інформаційне агентство УНН.

С. РЫБАЛКА

Також, нардеп задекларував 89,1 тис. грн “готівкою” в національній валюті. При
цьому, на банківських рахунках нардеп зберігає в десятки разів менше грошей — всього
310 тис. грн та 4,3 тис. євро. Співмешканка Радикала — Анастасія Байбородіна
задекларувала 128 тис. грн готівкою. Ще 651,4 тис. грн, 1,7 тис. євро та 7,1 тис. дол.
Байбородіна зберігає в банку. Як писав УНН, Рибалка витратив понад 2 млн грн на піар.
Крім того, як свідчать дані руху “Чесно”, на партію Ляшка нардеп “спустив” 1,4 млн грн.
Разом з тим, щедрість Рибалки досить вибіркова: коли для партії та на піар не шкода, то для
власної дитини нардеп заборгував понад 3 млн грн аліментів. Рибалка не платив ці кошти
протягом 20 місяців з часу відповідного рішення Печерського суду. Аліменти радикал потім
перерахував, однак тільки після того, як до нього навідалася виконавча служба. Відбілитися
від іміджу злісного неплатника аліментів соратник Ляшка вирішив за допомогою суду, а
власне, судді Апеляційного суду м. Києва Валентини Кравець. Остання хоч і винесла
рішення на користь Рибалки (у спорі через новину УНН), проте, ані честі, ані гідності це
йому не додало. Нагадаємо, редакція готує позов до Верховного суду України проти
Рибалки, а про упередженість Кравець поінформує Вищу раду правосуддя.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Совладелец гостиницы Hilton приостановил
инвестиции в Украине

НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

04.04.2019

Борис Фуксман, совладелец гостиницы Hilton (Киев),
сообщил о приостановке инвестиционных проектов в сфере
строительства на территории Украины. Об этом пишет
Б.ФУКСМАН
commercialproperty.ua
Как он рассказал в интервью изданию Investory News, такое решение было принято
в связи с политико-экономической ситуацией в стране и отсутствием у населения
достаточной покупательной способности для реализации крупных девелоперских проектов
премиум-класса. «В данный момент я приостановил строительство на территории Украины
и инвестирую в недвижимость Германии… Один из самых больших моих проектов – это
жилая недвижимость. Я выкупил бывшую казарму НАТО, построенную еще в годы Второй
мировой войны, и перестраиваю ее в объект жилой недвижимости», – отметил Борис
Фуксман. Бизнесмен развивает проекты элитной жилой недвижимости в Германии и
Австрии. Общий портфель инвестиционных проектов в сфере строительства Бориса
Фуксмана составляет 400 миллионов евро. Борис Фуксман отметил, что расширение сети
Hilton в Украине пока не планируется из-за слабого потока иностранных и внутренних
туристов. Он также является совладельцем украинской сети кинотеатров Cinema City.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua

Читайте также: Интервью Бориса Фуксмана
для Investory News >>>

Земельні аукціони в січні-березні додали місцевим
бюджетам майже 45 млн грн
10.04.2019

У I кварталі ц.р. територіальні органи Держгеокадастру на
земельних торгах реалізували 594 права оренди на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності.
Загальна площа переданих в оренду ділянок склала 10,66 тис. га. Найбільш активно
аукціони проводяться в Одеській (101 земельна ділянка загальною площею 2065,70 га), у
Сумській (49 ділянок площею 885,54 га), у Кіровоградській (43 ділянки площею 768,58 га)
та у Миколаївській (43 ділянки площею 891,32 га) обл. Стартова річна орендна плата за
користування земельними ділянками була визначена на рівні 8,3% від нормативної
грошової оцінки земель, або близько 15,77 млн. грн. За результатами земельних торгів
розмір орендної плати у середньому по Україні вдалося підвищити до 23,68% від
нормативної грошової оцінки, що дозволить додатково наповнити місцеві бюджети на
44,96 млн грн. Для порівняння: у першому кварталі 2018 р. стартовий розмір річної
орендної плати за продані на торгах земельні ділянки в середньому становив 8,25 відсотка
від нормативної грошової оцінки, за результатами торгів - 18,78%. …
Читати повністю >>>
© Оксана Сидоренко
За матеріалами umoloda.kiev.ua
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

АРМА продало корпоративные права
фирмы матери Онищенко
04.04.2019

Суд отменил арест корпоративных прав ООО «МайданПлаза», ранее принадлежавшей матери нардепа-беглеца,
подозреваемого в организации «газовых схем» Александра
А.ОНИЩЕНКО
Онищенко Инессе Кадыровой.
Как пишет slovoidilo.ua, отмена ареста произведена поскольку акции были проданы
Национальным агентством по розыску и менеджменту активов на торгах, говорится в
мотивировочной части решения следственного судьи Соломенского районного суда города
Киева Вадима Сенина. Как указывается в документе, корпоративные права ООО «МайданПлаза» были переданы в управление АРМА. Однако позже по результатам проведения
электронных торгов (29 декабря 2018 г.) между ООО «Сеил Компани» и АРМА 9 января
заключен договор, согласно которому компания приобрела 100% корпоративных прав в
ООО «Майдан-Плаза». В связи с этим, представитель фирмы просил суд отменить арест
имущества и добавил, что Нацагентством было сообщено об аресте корпоративных прав. В
решении также отмечалось, что представителей НАБУ и САП должным образом сообщили о
заседании. Однако, по информации журналиста «Слова и Дела», правоохранителей об этом
заседании никто не предупреждал. Как известно из реестра юридических лиц, фирма «Сеил
Компани» была создана 20 декабря 2018 года, а уже 29 декабря она выиграла торги у
Нацагентства. 9 января 2019 года фирма приобрела корпоративные права компании
матери Онищенко. К тому же добавив, что Специализированная антикоррупционная
прокуратура направила в суд обвинение по нардепу Онищенко, а это означает, что вопрос
снятия ареста и другие ходатайства должны рассматриваться на подготовительном
заседании. Позже, суд назначил первое заседание по этому делу.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua

Держгеондра за І квартал ц.р. виконала план з продажу дозволів
на видобуток корисних копалин на 80%
09.04.2019

Державна служба геології та надр України виконала план з надходжень
до держбюджету за продаж прав на користування надрами у 2019 році на
вісімдесят відсотків.
Загалом у 2019 році план надходжень до державного бюджету складає 200 мільйонів
гривень від продажу спеціальних дозволів на користування надрами, продажу геологічної
інформації та від іншої діяльності щодо видачі дозволів на користування надрами. «План на
2019 рік становить 200 млн грн. Та тільки за І квартал поточного року наша Служба
виконала 80% річного плану надходжень до бюджету – загалом 169 млн грн. З них на
йбільше сплатили ДТЕК – 42 млн, ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» – 2 млн, ТОВ «Нівен»
– 9 млн гривень та інші», — повідомив голова Держгеонадр Олег Кирилюк. Водночас у
відомстві зазначають, що надходження у 2019 році суттєво зменшились проти 2018 та 2017
років, коли держава отримала від оренди надр у користування понад 2 мільярди гривень.
Причиною цього стало те, що у 2018 році держава скасувала плату за продовження строку
дії дозволів на користування нафтогазовими родовищами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеондр
 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

У Держлісагентстві обговорили питання
реалізації деревини
03.04.2019

ФОНДОВИЙ РИНОК

Результати торгів ФБ «Перспектива»
за березень 2019 року
01.04.2019

Протягом березня 2019 року на ФБ «Перспектива» укладено 663
угоди на суму 15,98 млрд грн.(+14% до лютого), з початку року – 2 095 угод
на суму 42,33 млрд грн. (+31% до січня-березня 2018 року).
Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у березні 2019 р. склав 25
млрд грн (на 4% більше за лютий), з початку року – 76 млрд грн (на 14% більше за січеньберезень 2018 року). В структурі торгів на фондових біржах з початку року традиційно
домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 95,8%, облігації
підприємств - 3,7%, акції, цінні папери ІСІ та опціонні сертифікати – 0,5%. ФБ
«Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів у березні та за 3 місяці 2019 року з
часткою загального біржового обороту 63% та 55% відповідно, в т.ч. частка на ринку
держоблігацій становить 66% у березні та 57% з початку року.
Результати торгів ФБ «Перспектива» за березень 2019 р. >>>
За матеріалами ФБ «Перспектива»

Під головуванням заступника Голови Держлісагентства України
Володимира Бондаря відбулася нарада з начальниками обласних управлінь
щодо реалізації деревини для вітчизняних деревообробних підприємств.
Під час наради обговорено питання стагнації внутрішнього ринку реалізації
лісоматеріалів необроблених. Як було зазначено, наразі склалася досить загрозлива
ситуація, коли державні лісогосподарські підприємства заготовляють деревину, а
реалізувати її за ринковими цінами стає неможливо. Спостерігається тенденція, коли
деревообробні підприємства не викуповують визначені об’єми сировини, які були
задекларовані під час проведення аукціонів. У зв’язку з цим, державні лісгоспи зазнають
фінансових збитків, що в кінцевому випадку призводить до зменшення сплати податків до
бюджетів усіх рівнів. На нараді обговорено питання погіршення фінансового становища
лісогосподарських підприємств та заходи і шляхи вирішення цих проблем. Як зазначив
заступник Голови Держлісагентства Володимир Бондар, допоки не буде законодавчо
врегульоване питання ринку деревини, лісова галузь має напрацювати єдину політику
щодо збалансованої роботи у цьому питанні всіх лісогосподарських підприємств.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держлісагентства
 ЕКОЛОГІЯ. СМІТТЯ. ВІДХОДИ (ПРОМИСЛОВІ)

Группа ICU объявляет о назначении Оляны Гордиенко
директором по корпоративному управлению

Президент України підписав Стратегію екологічної
політики на період до 2030 р.

12.04.2019

На этой позиции Оляна будет отвечать за внедрение в корпоративное
управление группы лучших практик, соответствующих мировым
стандартам. Об этом сообщает cbonds.info
«Мы рады присоединению к нам такого высококлассного профессионала, за плечами
которого успешный 20-летний опыт реализации проектов в ведущих международных
компаниях», - прокомментировал Макар Пасенюк, управляющий партнер ICU. Последние
два года, до перехода в ICU, г-жа Гордиенко занимала должность директора по управлению
в Европейском банке реконструкции и развития, где она была ответственной за диалог с
органами власти по вопросам улучшения бизнес среды и повышения инвестиционной
привлекательности нескольких стран региона (Украина, Молдова, Беларусь), в том числе, в
отношении реформы государственных предприятий и приватизации. Оляна принимала
активное участие в разработке и принятии нового Закона о приватизации и
соответствующей нормативной базы, изменений в законодательство по управлению
объектами государственной собственности и в совершенствовании культуры
корпоративного управления в Украине в целом. В сентябре 2016 года Оляна Гордиенко
была назначена членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
На этой должности она курировала вопросы корпоративного управления и корпоративных
финансов эмитентов, регистрации выпусков ценных бумаг и государственного контроля
этих сфер. Результатом деятельности ее команды стало принятие Закона "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня
корпоративного управления в акционерных обществах» (введение механизмов «squeeze
out» и «sell out»), а также допуск иностранных эмитентов на украинский рынок капитала.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
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Президент України підписав Закон “Про Основні засади (Стратегію)
екологічної політики України на період до 2030 р.”. Наприкінці лютого
парламент його підтримав у другому читанні та в цілому.
Оновлену Стратегію екологічної політики підготувало Мінприроди за участю
українських та міжнародних експертів із різних галузей економіки. Як зазначив Міністр
екології та природних ресурсів України Остап Семерак, завдання нового закону не лише
сприяти подоланню наслідків екологічних проблем, а усувати "кореневі" причини їх
виникнення. "Система, яку ми заклали в оновлену Стратегію, успішно діє у країнах ЄС. Це
доктрина формування нової екологічної політики. Вона має бути апробована в наших
реаліях. Розроблений Мінприроди документ відповідає європейським екологічним
стандартам, а також середньостроковим пріоритетам дій Уряду, адже успішними у
майбутньому будуть тільки ті економіки, які вчасно зуміли перейти до ресурсоефективної,
циклічної, низьковуглецевої економіки. Так, Україні ще багато працювати у цьому
напрямку, але якщо ми не будемо робити кроків до «озеленення» національної економіки,
то ризикуємо опинитися в аутсайдерах. Нам це точно не потрібно", - прокоментував Остап
Семерак. Стратегія, у тому числі, передбачає заходи для зменшення забруднення
атмосферного повітря та води, і загалом зміни в державному управління через
запровадження екологічних норм та стандартів, оскільки фактично дві третини населення
країни проживає на територіях, де стан атмосферного повітря не відповідає гігієнічним
нормативам, а стан земельних ресурсів та поверхневих водних об’єкті, якість води в них, за
ступенем забруднення віднесені до забруднених і дуже забруднених. …
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
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 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Государственные шахты спасет повышение
цены на уголь - профсоюзы

Александр Полосин назначен директором
по внутреннему аудиту ДТЭК
05.04.2019

Александр
Полосин
закончил
Донецкий
государственный
университет по специальности «Финансы и кредит». Об этом сообщает
пресс-служба холдинговой компании «СКМ».
Работает в ДТЭК с 2005 г., прошел путь от заместителя руководителя контрольноревизионного управления до руководителя департамента по корпоративному внутреннему
аудиту, главного внутреннего аудитора компании. Под руководством Александра
Полосина, внутренний аудит ДТЭК первым в Украине среди промышленных компаний
прошел внешнюю оценку на соответствие стандартам IIA (Международный Институт
внутренних аудиторов). «Задача внутреннего аудита – оказывать помощь в настройке
внутренних процессов. Без отлаженной, четкой работы каждого подразделения
невозможно говорить о развитии компании в целом, особенно в условиях глубинных
изменений рынка. Сегодня в нашей команде собрались одни из лучших специалистов в
аудите в Украине, способных внести ощутимый вклад в эффективность работы ДТЭК», –
заключил Александр Полосин. Отметим, направление по корпоративному управлению, рискменеджменту и комплаенсу ДТЭК возглавил Алексей Поволоцкий. «Эффективное
управление, открытость, законность – всегда были в основе нашего бизнеса. Система
корпоративного управления ДТЭК, Кодекс корпоративной этики, а также корпоративные
политики и процессы полностью соответствуют международным принципам.
Подтверждение этому – высокий уровень доверия со стороны международных инвесторов
и партнеров, таких как GE, Vestas, CMEC, Sinosure, Landesbank, Euler Hermes, KFW и другие.
ДТЭК не только признан ключевыми финансовыми и банковскими структурами как
надежный партнер, но и уже привлек сотни миллионов долларов иностранных инвестиций
в развитие энергетики Украины. Алексей Поволоцкий – опытный руководитель, который
продолжит выстраивать направление корпоративного управления, риск-менеджмента и
комплаенса в соответствии с лучшими европейскими практиками», – сказал генеральный
директор ДТЭК Максим Тимченко. Алексей Поволоцкий работает в ДТЭК с 2010 года на
позиции руководителя Департамента по корпоративному управлению, а также является
корпоративным секретарем наблюдательных советов ряда бизнесов компании. До ДТЭК
работал в международной юридической фирме Squire, Sanders & Dempsey LLP. В 2010 году
получил степень магистра права в Лестерском университете (Великобритания).
Читать полностью >>>
По материалам СКМ


ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Міненерговугілля очікує двократний ріст
виробітку "зеленої" енергії
08.04.2019

У 2019 р. Україна має виробити 158,743 млрд кВт•год електроенергії на 393 млн кВт•год менше, ніж у 2018 р. Такі дані опублікувало
Міненерговугілля в оновленому прогнозному балансі електроенергії.
Міненерговугілля очікує зниження виробництва, порівняно з минулим роком, у
найбільших генеруючих компаній: теплоелектростанції мають скоротити виробіток на 1,2
млрд кВт•год - до 46,587 млрд кВт•год, атомні станції - на 1 млрд кВт•год - до 83,395 млрд
кВт•год. Проте бурхливий ріст виробітку міністерство прогнозує для станцій на
відновлювальних джерелах енергії (ВДЕ) - сонці, вітрі, воді та біомасі/біогазі. За оновленим
прогнозним балансом на 2019 рік, станції на ВДЕ згенерують 5,957 млрд кВт•год - у 2,3 рази
більше електроенергії, ніж торік. При цьому, оновлений прогноз Міненерговугілля
відрізняється від розрахунків на 2019 р., які міністр Ігор Насалик затвердив в вересні 2018
р. Тоді очікувався виробіток на рівні 3,5 млрд кВт•год, тобто - в 1,3 рази більше. Відзначимо,
що в I кварталі ц.р. в Україні ввели в експлуатацію більше сонячних та вітроелектростанцій,
ніж за весь 2018 р. Загальна потужність станцій на ВДЕ сягла 2,978 ГВт. Нагадаємо,
Верховна Рада підтримала за основу законопроект 8449-д, який пропонує змінити систему
підтримки відновлювальної енергетики в Україні. Законопроект пропонує впровадження
аукціонів для конкуренції на ринку для поступового зниження “зеленого” тарифу. Також
проект передбачає підтримку малої генерації - збільшення потужність прибудинкових СЕС
та ВЕС з 30 кВт до 50 кВт. Аукціони мають впроваджувати поступово: з 2020 року
обов'язковою буде участь проектів СЕС більше 10 МВт та ВЕС більше 20 МВт. З 2021-2022 СЕС більше 5 МВт та ВЕС більше 20 МВт, а з 2023 р. – СЕС більше 1 МВт і ВЕС більше 3 МВт.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-energy.org
Україна збільшила виручку від експорту
електроенергії на чверть
09.04.2019

За перші 3 міс. 2019 р. Україна збільшила виручку від експорту
електроенергії на 22,2% (17,9 мільйонів доларів) у порівнянні з
аналогічним періодом 2018 року — до 98,3 мільйонів.
При цьому в березні прибуток від експорту електроенергії зріс на 33,798 млн дол.
Найбільше електроенергії було поставлено в Угорщину (на 58,014 млн дол), Польщу (22,1
млн дол), Молдову (13,6 млн дол). В інші країни — на 4,6 млн дол. Всього за 2018 рік
Україна експортувала електроенергію на суму 331,9 млн дол, у тому числі в Угорщину — на
190 млн дол, Польщу — на 78,8 млн дол, Молдову — на 53 млн дол і в інші країни на більш
ніж 10 млн дол. У грошовому вираженні експорт української електроенергії в 2018-м зріс на
40,9% в порівнянні з 2017 роком, йдеться у повідомленні. У натуральному ж вираженні
Україна в 2018 році збільшила експорт електроенергії на 19,3% (на 999,4 млн кВт-год) у
порівнянні з 2017 роком — до 6 млрд 165,7 млн кВт-год. Згідно з оновленим прогнозним
балансом, Україна в 2019 році планує експортувати 6,011 млрд кВт-год електроенергії, що
на 2,5% нижче показника 2018 роки (6,166 млрд кВт-год). Як повідомлялося раніше, ДТЕК
Ахметова продає Україні електроенергію дорожче, ніж Угорщині. Так, в лютому наша країна
закуповувала електроенергію у вугільних електростанцій за ціною, яка на 50% дорожче за
ту, по якій у Європі купували електроенергію групи Ріната Ахметова.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Ситуация в государственном угледобывающем комплексе приближается к катастрофической. Такой прогноз сделал глава Независимого
профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко.
"Если привязка украинского угля к низким ценам на роттердамской бирже
останется, то государственные шахты обанкротятся, десятки тысяч шахтеров останутся без
работы", - завил Волынко, комментируя итоги круглого стола, прошедшего в Комитете
Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. По
его мнению, формула "Роттердам+" несколько улучшила условия работы шахт, однако изза высокой себестоимости украинского угля, они все еще нуждается в помощи со стороны
государства. "Если не повысить цену на уголь госшахт, то шахты остановятся. Цена должна
быть существенно выше", — подчеркнул он. Как известно, в Комитете Верховной Рады
Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции прошло заседание
"круглого стола" на тему "Высокие тарифы как следствие коррупции и монополизации
энергетики. Как предотвратить и кому отвечать?". В круглом столе приняли участие
народные депутаты, представители правоохранительных органов, Антимонопольного
комитета Украины, эксперты и руководители профсоюзных организаций. Напомним, как
ранее сообщалось, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил
Волынец заявил, что государственные угледобывающие предприятия Украины оказались
на грани полной остановки из-за обесточивания и прекращения добычи угля.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Добыча угля в Украине упала с
начала года на 7%
12.04.2019

Угледобывающие предприятия Украины в январе-марте 2019 года
сократили добычу рядового угля на 7,1% (594,5 тыс. тонн) по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года – до 7,76 млн тонн.
Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча
коксующегося угля сократилась на 24% (387,4 тыс. тонн) – до 1,23 млн тонн,
энергетического – на 3,1% (207,1 тыс. тонн), до 6,54 млн тонн. В то же время ООО
"Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику укрытия
данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала сентября 2018 г.
Согласно данным министерства, в марте-2019 добыча рядового угля снизилась на 11,9%
(360,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2,66 млн тонн.
Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за три
месяца текущего года сократили добычу на 19,5% (230,9 тыс. тонн) – до 955,5 тыс. тонн, в
т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась на 10,1% (15,2 тыс. тонн) – 165,8 тыс. тонн,
тогда как энергетического – упала на 23,8% (246,1 тыс. тонн), до 789,7 тыс. тонн. Шахты
Донецкой области в первом квартале 2019 года обеспечили добычу 2,52 млн тонн угля (14% к январю-марту-2018), Луганской – 111,7 тыс. тонн (-23,7%), Днепропетровской – 4,74
млнтонн (-2%), Львовской – 374,3 тыс. тонн (-8,6%), Волынской – 14,3 тыс. тонн (-52,2%).
Как сообщалось, Украина в 2018 г. сократила добычу рядового угля на 4,7% по сравнению с
2017 г. – до 33,29 млн тонн. В т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2
тыс. т.) – до 5,81 млн тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27,48 млн т.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Україна знизила виробництво уранового
концентрату майже вдвічі
01.04.2019

За 2 міс. Ц.р. ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (Східний
ГЗК) видобув 85,793 тис. т. уранової руди, яку переробив у 166,3 т. уранового
оксидного концентрату на суму 468,543 грн.
Таку інформацію розкрило Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України. Таким чином, за перші місяці 2019 року ГЗК майже на 27% знищив видобуток руди
і на 45% - уранового концентрату. Це вплинуло на вартість продукції, яка знизилась з 934,7
млн грн (січень-лютий 2018) до 468,5 млн грн (січень-лютий 2019). Нагадаємо, у 2018 році
ГЗК збільшив виробництво уранового концентрату на 41% - до 1179,5 тонн, а видобуток
уранової руди - на 11% - до 719,333 тис. тонн. Міністерство очікувало, що в 2018 році ГЗК
виробить 1,501 тис. тонн уранового концентрату, а у 2019 році зможе повністю забезпечити
потреби українських атомних електростанцій (АЕС) і виробить 2,48 тис. тонн концентрату.
При цьому, загалом у 2017 році Східний ГЗК скоротив виробництво уранового концентрату
на 16,8%, або на 169 тонн до 836,1 тонн, а видобуток уранової руди - на 19,9%, або на 160,4
тис. тонн до 647,3 тис. тонн порівняно з 2016 роком. СхідГЗК - єдине в Україні та найбільше
в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди. Розташоване поблизу міста
Жовті Води, Дніпропетровська область. Внутрішнє виробництво уранового концентрату в
Україні не покриває щорічні потреби українських АЕС, які становлять близько 2,4 тис. тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-energy.org
На ДП «СхідГЗК» пройшла нарада щодо роботи
полігону купного вилуговування
07.04.2019

На Смолінській шахті ДП «СхідГЗК» 27 березня пройшла виробнича
нарада, на якій обговорили питання щодо функціонування полігону
купного вилуговування. Про це повідомляє прес-служба ДП «СхідГЗК».
Захід пройшов за участю генерального директора ДП «Ядерне паливо» Сергія
Дробота, провідних фахівців Концерну, СхідГЗК та шахти. Основні акценти в обговоренні
були зроблені на придбанні, модернізації, планово-попереджувальних ремонтах
обладнання полігону для забезпечення його безперебійної роботи, в тому числі і в зимовий
період. Учасники наради також обговорили питання щодо будівництва і монтажу дробарної
установки класу фр.+10-60мм та модернізації технологічної схеми для збільшення
потужності полігону; модернізації сорбційної колони №3 та можливості використання
аналогічного обладнання Інгульської шахти. Мова йшла і про ритмічну поставку сірчаної
кислоти на полігон КВ та готовність автотранспорту для перевозки смоли на Жовтоводський майданчик ДП «СхідГЗК». Окремий блок питань був присвячений дотриманню
трудових прав працівників при проведенні оптимізації чисельності персоналу шахти. За
підсумками наради були сформовані протокольні доручення, визначені відповідальні та
терміни виконання. Доручено провести дослідження доцільності запровадження методу
купного вилуговування руди з Інгульської та Новокостянтинівської шахт, та в разі
позитивного висновку проаналізувати питання будівництва додаткових майданчиків та
переробного комплексу КВ для переробки сировини з даних шахт.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «СхідГЗК»
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Финплан Энергоатома на 2019 г. утвержден с
ожидаемой прибылью 7,1 млрд грн

За три місяці Україна запустила більше “зелених”
станцій, ніж за весь 2018р.
04.04.2019

Кабмин утвердил финплан госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" с
ожидаемым показателем чистой прибыли 7,119 млрд грн, что на 53,7%
больше этого показателя за 2018 год (4,632 млрд грн).
Согласно документу, проектом которого располагает агентство "ИнтерфаксУкраина", чистый доход НАЭК в текущем году прогнозируется в размере 58,618 млрд грн,
что на 33,1% больше, чем в 2018-м (44,055 млрд грн), валовая прибыль – 17,82 млрд грн (в
2018 – 9,348 млрд грн), EBITDA – 23,706 млрд грн (в 2018 – 18,219 млрд грн). Фонд оплаты
труда на 2019 год сформирован в объеме 11,589 млрд грн против 8,067 млрд грн в 2018-м. В
т.ч. работники – 10,557 млрд грн, административно-управленческий персонал – 998,1 млн
грн, члены правления – 26,4 млн грн, руководитель – 7,8 млн грн. Расходы на членов
наблюдательного совета в 2019 году финпланом не предусмотрены. Капитальные
инвестиции "Энергоатома" в 2019 году запланированы в сумме 12,862 млрд грн, что на
32,5% больше, чем в 2018-м (9,705 млрд грн). Основные: комплексная программа
повышения безопасности блоков – 8 млрд 669,7 млн грн, Централизованное хранилище
отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) – 542,3 млн грн, физзащита – 281,3 млн грн,
реконструкция технического водоснабжения ЮУАЭС – 250 млн грн, достройка Ташлыкской
ГАЭС – 180,9 млн грн. Отпуск электроэнергии АЭС НАЭК в 2019 году прогнозируется в
объеме 78,486 млрд кВт-ч, ГЭС и ГАЭС – 0,223 млрд кВт-ч. Как сообщалось, "Энергоатом" в
2018 году сократил производство электроэнергии на 1,4% по сравнению с 2017 годом – до
84,626 млрд кВт-ч, отпуск – на 1,1%, до 79,609 млрд кВт-ч.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
Президент підписав указ про будівництво нових
атомних енергоблоків

04.04.2019

У першому кварталі 2019 р. в Україні ввели в експлуатацію 861,1 МВт
нових станцій на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ) - на 16% більше, ніж
за весь 2018 рік. Такі дані розкрила НКРЕКП.
Таким чином, загальна потужність станцій на ВДЕ сягала 2,978 ГВт. Традиційно,
найбільше в новому році підключили сонячних та вітроелектростанцій - 99,5% введених
потужностей. Всього “зелений” тариф отримали у 67 об’єктів станцій: 58 СЕС, чотири ВЕС,
чотири станції на біогазі/біомасі та одну малу ГЕС. Комісія називає лідера з введення в
експлуатацію станцій на ВДЕ в першому кварталі 2019 р. - Дніпропетровська область, яка
ввела 258,6 МВт. У 2018 році в Україні на 742 МВт збільшили потужність станцій на
відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ) - до 2,117 ГВт. За рік в Україні потужність станцій на
ВДЕ зросла на 54%, а темпи вводу в експлуатацію нових станцій - у 2,8 рази, порівняно з
аналогічним періодом 2017 р. Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект 8449-д,
який пропонує змінити систему підтримки ВДЕ. Законопроект пропонує впровадження
аукціонів для конкуренції на ринку для поступового зниження “зеленого” тарифу. Проект
передбачає підтримку малої генерації - збільшення потужність прибудинкових СЕС та ВЕС з
30 кВт до 50 кВт. Аукціони мають впроваджувати поступово: з 2020 р. обов'язковою буде
участь проектів СЕС більше 10 МВт та ВЕС більше 20 МВт. З 2021-2022 р. - СЕС більше 5 МВт
та ВЕС більше 20 МВт, а з 2023 р. – СЕС більше 1 МВт і ВЕС більше 3 МВт.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-energy.org
 ГЕС & ГАЕС

08.04.2019

08.04.2019

Президент Петро Порошенко підписав указ про підтримку ядерної
галузі в Україні, а саме - наказав уряду розробити законопроекти про
будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС.
Порошенко наказав уряду невідкладно розробити та внести на розгляд Верховної
Ради законопроект про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 тa № 4
Хмельницької АЕС. В двомісячний термін уряд має внести до парламенту законопроект
щодо вдосконалення механізму захисту від інфляції коштів фінансового резерву для зняття
з експлуатації атомних блоків, а також - перенаправлення коштів від збору на соціальноекономічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження,
у вигляді субвенції відповідним місцевим бюджетам. Зміни мають внести вже в бюджет
2019 року, щоб місцеві громади, які живуть на території зони спостереження, отримали
більші субвенції з державного бюджету. Президент підтримав проект "Енергетичний міст
"Україна — Європейський Союз" і зобов’язав уряд провести консультації з Європейським
Союзом та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства стосовно цього проекту.
Порошенко наказав невідкладно забезпечити створення власного виробництва ядерного
палива для українських АЕС, впровадження на атомних електростанціях малих модульних
реакторів, виробництво на українських підприємствах обладнання, необхідного для
застосування таких технологій. Також президент підтримав розвиток акумулюючих
потужностей, щоб ефективно регулювати добове споживання електроенергії в об’єднаній
енергетичній системі України. Нагадаємо, Міненерговугілля оголосило конкурс на на
визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо
проекту "Енергетичний міст "Україна – Європейський Союз". Прийом заявок завершиться в
травні 2019 року. Проект державно-приватного партнерства "Енергоміст "Україна-ЄС"
передбачає конкурс на організацію видачі потужності з блока №2 Хмельницької АЕС в
енергосистему ЄС шляхом включення його до складу Бурштинського енергоострова разом
із 750/330 кВ ПС "Західноукраїнська" та 750 кВ ЛЕП ХАЕС-Жешув (Польща). Отримувані від
експорту електроенергії з цього блоку кошти планується використати для фінансування
будівництва блоків №3-4 на Хмельницькій АЕС. Пропонований термін дії договору - 23
роки, зокрема період модернізації та створення інфраструктури - 52 місяці (близько чотири
роки), період реалізації програм підвищення ефективності та нарощування потужності 111 місяців (близько дев’яти років). Добудову третього та четвертого блоків Хмельницької
АЕС планується розпочати в 2021 році. Готовність брати участь у завершенні будівництва
третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС шляхом виробництва двох комплектів
реакторних установок підтвердила чеська Skoda.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-energy.org
На Южно-Українській АЕС обговорили шляхи підвищення
потужності енергоблока №3

Триває реконструкція гідроагрегатів 4-го блоку на Канівській
гідроелектростанції. Одночасно проводиться реконструкція чотирьох
гідроагрегатів та блочного обладнання.
На сьогодні вже виконано великий обсяг робіт, зокрема в роботі задіяно одразу дві
монтажні зали та монтажні майданчики ГЕС. Вже зібрано та перенесено в проточну частину
збільшений вузол гідроагрегату № 14, демонтовано та перенесено на монтажний
майданчик обладнання гідроагрегату № 15, проводиться збирання збільшеного вузла
гідроагрегату № 16 та закінчена антикорозійна обробка проточної частини та складових 14
та 16 агрегатів. Також виконується великий обсяг робіт з демонтажу застарілого
обладнання гідроагрегату № 13 та підготовка до встановлення нового. Вже закінчено
демонтаж блочного обладнання в приміщеннях ЗРУ, ТВП, ГВ та ведеться підготовка до
встановлення нового. Закінчити роботи планують до травня 2020 р. Відзначимо, на Комісії
зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер, що проходила у Києві 4-5 квітня,
представники Укргідроенерго взяли участь в обговореннях дій, що стосуються проектів
будівництва гідроенергетичної галузі. Під час зустрічі були представлені перші
напрацювання робочих груп Комісії, які стануть основою для формування Плану
управління річкового басейну Дністра. Також Комісію ознайомили з результатами проекту
ГЕФ/ОБСЄ/ПРООН «Розвиток транскордонної співпраці та комплексного управління
водними ресурсами в басейні річки Дністер» – представили перший проект
транскордонного діагностичного аналізу та тематичний звіт «Аналіз впливу водосховищ
Дністровських ГЕС на стан Дністра». Важливий етапом налагодження транскордонної
співпраці – є спільне обговорення регламенту еколого-репродукційного попуску, який був
затверджений 5 квітня на Міжвідомчій комісії по встановленню режиму роботи
дністровських водосховищ і пройде з 15 квітня по 15 травня 2019 року. Серед усіх питань
порядку денного, гідроенергетики обговорили рекомендації до Правил експлуатації
Дністровського каскаду ГЕС і ГАЕС і процедуру їх затвердження. На зустрічі було
запропоновано узгодити мінімальні попуски з Дністровського водосховища з урахуванням
забезпеченості природного стоку. З порядком денним, презентаціями учасників, а також
протоколом засідання ви маєте змогу ознайомитись на сайті Дністровської комісії.
Наступна зустріч планується на жовтень 2019 року у м. Кишинів (Республіка Молдова).
Нагадаємо, що під час другого дня засідання двосторонньої молдовсько-української Комісії
було вирішено, що наразі призупиняються будь-які дії пов’язані з ініціюванням проектів
будівництва Верхньодністровського каскаду ГЕС до затвердження схем комплексного
використання гідроенергетичних ресурсів річки. Це є офіційною та спільною позицією
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Укргідроенерго стосовно
Верхньодністровського каскаду ГЕС.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Укргідроенерго
 ВЕС

11.04.2019

Фахівці Южно-Української атомної станції разом з представниками
компанії «GE Power» (Польща) обговорили технічні питання реалізації
проекту підвищення потужності енергоблока №3.
У рамках чергового візиту на ЮУАЕС, який проходив 9-10 квітня, спеціалісти
польського підрозділу компанії «GE Power» представили низку технічних рішень щодо
модернізації генератора третього атомного «мільйонника» з метою підвищення надійності
його роботи та забезпечення умов для підвищення потужності до 1100 МВт у майбутньому.
«Сьогодні ми підходимо до зазначеної теми в дещо інших умовах. Днями вийшов Указ
Президента України, в якому чітко зазначено, що підвищення потужності вітчизняних
енергоблоків є пріоритетним завданням Кабінету Міністрів. Отже, тепер ми маємо не лише
ініціативу з боку компанії «Енергоатом», а й підтримку з боку керівництва держави», зазначив на зустрічі головний інженер ВП ЮУАЕС Микола Феофентов. У процесі дводенних
перемовин йшлося про концептуальні технічні рішення та потенційні обсяги модернізації
генератора, які плануються до реалізації зі збереженням існуючого фундаменту та в
рамках існуючих габаритів для досягнення поставленої мети. Запропоновані рішення
раніше були застосовані компанією «GE Power» під час виконання модернізаційних робіт на
2-х енергоблоках АЕС KKW LEIBSTAT (Швеція), тож є апробованою практикою. За
результатами візиту підписано протокол, відповідно до якого компанія «GE Power»
(Польща) найближчим часом надасть завершену технічну пропозицію з модернізації
генератора. Енергоблок №3 ЮУАЕС призначено пілотним у роботах зі збільшення
потужності українських АЕС у рамках проекту «Енергетичний міст «Україна-ЄС». Для
компенсації експортної генерації, яку має забезпечити блок №2 Хмельницької АЕС,
компанія має намір збільшити енерговиробіток решти ядерних блоків України шляхом
підвищення ефективності їхньої роботи та рівня номінальної потужності. Такий вибір,
перш за все, пов'язаний з використанням палива компанії Westinghouse. Третій южноукраїнський - єдиний вітчизняний атомний блок, активну зону якого повністю
завантажено тепловиділяючими збірками Westinghouse (ТВЗ-WR). За розрахунками
фахівців, паливо вказаної конструкції дозволяє підвищити потужність блока-мільйонника
№3 ЮУАЕС до 107% без зміни конструкції ТВЗ-WR. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Южно-Української АЕС
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На Канівській ГЕС триває реконструкція
гідроагрегатів 4-го блоку

Еще 11 ветротурбин Приморской ВЭС начали генерацію
"зеленой" электроэнергии
01.04.2019

С начала апреля на I очереди Приморской ветроэлектростанции
вырабатывают электроэнергию 18 из 26 ветротурбин. Сейчас совокупная
мощность работающих ветряков составляет 68,94 МВт.
Планируется, что в течение 2-х месяцев все 100 МВт Приморского ветропарка
начнут отпускать "зеленую электроэнергию в Объединенную энергосистему Украины.
Всего на ВЭС смонтировано 25 из 26 ветротурбин. Первые 7 ветряков были введены в
эксплуатацию в январе. С апреля ветропарк пополнился еще 11-ю ветротурбинами,
которые получили все необходимые документы для отпуска электроэнергии в ОЭС
Украины. Проект будет завершен после ввода в эксплуатацию всех 26 ветряков и
получения необходимых документов. Работы планируется завершить до 1 июня 2019 года.
После выхода на проектную мощность первая очередь Приморской ВЭС будет генерировать
порядка 350 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии в год. Строительство таких объектов как
Приморская ветроэлектростанций позволяет укрепить энергонезависимость Украины и
способствует снижению экологической нагрузки на промышленные регионы.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

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

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

На Житомирщине планируют установить
три ветровые электростанции

Испания выделит средства на строительство солнечной
электростанции в зоне отчуждения
01.04.2019

ООО
"Винд
Солар
Энерджи"
намерено
построить
три
ветроэлектростанции (ВЭС) "Лесная" в районе села Покалив Коростенского
района Житомирской области общей мощностью до 190 МВт.
Мощность первой очереди будет доходить до 111 МВт, второй - до 57 МВт, третьей до 21 МВт, свидетельствуют данные единого реестра оценки влияния на окружающую
среду. По предварительным данным, высота башен ветроустановок составит 155 м. Как
сообщается, Wind Solar Energy (WSE) через свою дочернюю компания Solar Kvant с 2013
года владеет и эксплуатирует СЭС на 5 МВт в Покровском районе Днепропетровской обл. на
участке 10 га. В Едином реестра юрлиц конечным бенефициарным собственником "Винд
Солар Энерджи" (Киев) указывается Эльвира Теслюк, до этого в структуре собственников
была кипрская компания WSE CYPRUS LTD. Как сообщалось ранее, в начале сентября в
Администрации Президента Украины в четверг состоялось подписание договора о
реализации международного инвестиционного проекта по строительству ветряной
электростанции в Херсонской области при ведущей роли норвежской компании NBT.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
На Львівщині з’явиться потужна
вітрова електростанція
08.04.2019

В урочищах “Мочули” і “Загороди” Радехівського району Львівської
області
ТОВ
“Ферозіт
Вінд
Енерджи
”
планує
побудувати
вітроелектростанцію потужністю 17,2 МВт, інформує 1NEWS.
Проект розташовуватиметься на території Поздимирскої сільради і передбачає
встановлення чотирьох вітроустановок потужністю до 4,3 МВт, висота щогли – 150 м,
діаметр лопатей – до 150 м. Даний проект, за повідомленням копанії, отримав підтримку
громадськості. “Ферозіт Вінд Енерджі” була створена у 2016 році, на даний час портфель її
проектів становить 85 МВт. У 2019 році компанія має намір почати будівництво трьох ВЕС у
районі с.Поздимир Радехівського р-ну Львівської обл.. – на 5, 10 і 14 МВт, а також сонячної
електростанції на 21 МВт. Також у планах зведення у Радехівському районі ВЕС “Полове”
потужністю 25,6 МВт (спільно з німецькою ЄАБ) та СЕС “Павлів” потужністю 10 МВт.
Читати повністю >>>
За матеріалами 1news.com.ua
 СЕС

Еміратська компанія побудує в Україні сонячні
електростанції за 2 млрд доларів
29.03.2019

Арабське управління з інвестицій і розвитку та українська компанія
STC Energy (НТК-Енерджі) підписали угоду на суму 2 мільярди доларів на
розвиток сонячних електростанцій в Україні.
Відповідно до угоди, повідомляє Emirates news agency, AIDA і STC Energy об'єднають
свої зусилля для реалізації енергетичного проекту. Управління з інвестицій та розвитку
(AIDA) підтримає розвиток сонячних електростанцій потужністю 170 МВт в Україні. Угода
також деталізує тіснішу співпрацю в аграрному секторі. На церемонії підписання були
присутні посол України в ОАЕ Юрій Полурез і держсекретар Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України Олексій Перевезенцев. Swiss Alpha Management були призначені
фінансовим консультантом проекту. Компанія НТК-Енерджі зареєстрована в 2017 році в
Бородянці Київської обл. Кінцевим бенефіціарним власником вказано Микола Коваленко.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
орвежская Scatec Solar в 2018 г. учредила и приобрела в Украине
около десятка компаний для строительства СЭС
02.04.2019

Норвежская Scatec Solar в 2018 году учредила и приобрела около
десятка компаний в Украине для осуществления своих проектов по
строительству солнечных электростанций (СЭС).
Как сообщается в отчете Scatec Solar за 2018 год, компания получила 51% в Rengy
Bioenergy, остальные 49% принадлежат украинскому девелоперу Rengy Development. В
конце 2018 года компании начали строить СЭС в Николаевской области мощностью 47 МВт
и стоимостью EUR52 млн, 70% из которых предоставили Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР) и Черноморский банк реконструкции и развития. Планируется, что
станция заработает в текущем году. Вначале текущего года норвежцы также начали
строительство СЭС "Камянка" на 30 МВт в Черкасской области Scatec Solar. Они приобрели
100% ООО "Чиста Энергия 2011", которое осуществляет строительство, его стоимость
оценивается в EUR35 млн., 70% из которых предоставили ЕБРР и Датский банк развития
(FMO). Как ожидается, станция начнет работать в конце года. Помимо двух указанных СЭС,
получивших финансирование, Scatec Solar имеет портфель проектов на 174 МВт,
находящихся в запасе. Таким образом, общий портфель проектов Scatec Solar в Украине
составляет 251 МВт стоимостью EUR193 млн, отмечается в отчете. Проекты Scatec Solar еще
на 163 МВт находятся в стадии разработки. Для их осуществления в 2018 году компания
также учредила Scatec Solar Ukraine Opr Comp (EPC). В 2018 году через голландскую "дочку"
Scatec Solar Ukraine B.V. норвежцы стали собственниками 100% украинских ООО "Атлас
Кэпитал Энерджи", "Гринтэко СЭС", "Прогрессовка" и "Богуславэнерджи". "Атлас Кэпитал
Энерджи" весной текущего года анонсировало строительство солнечной электростанции в
Голопристанском районе Херсонской области мощностью 50 МВт. В январе 2019 года Scatec
Solar подписало меморандум с украинской SM Invest & Construction, собственникам которой
принадлежит ООО "Прогресовка Солар Б.В.", соглашение о покупке проекта строительства
СЭС мощностью 150 МВт в Николаевской области, в частности вблизи сел Ташино и
Прогрессовка на территории Березанской объединенной территориальной громады.
"Гринтэко СЭС" планировало строить СЭС на 90 МВт на 82 га в Чигиринском районе
Черкасской области (на территории Рацевского сельсовета). Как сообщается на сайте
"Богуславэнерджи", в августе-декабре текущего года компания планирует ввести СЭС на 54
МВт. Портфель проектов СЭС, находящихся в управлении Scatec Solar, по состоянию на
конец 2018 года составлял 584 МВт. Валовый доход компании в 2018 году по сравнению с
предыдущим годом вырос более чем втрое - с EUR175 млн до EUR490, тогда как EBITDA
увеличилась всего на 17% - с EUR82 млн до EUR100 млн. Компания отмечает существенное
снижение маржинальности EBITDA – с 47% в 2017 году до 20% в 2018 году. С 2020 года в
Украине снижается "зеленый" тариф для вводимых СЭС на 10%. Помимо этого, на
рассмотрении парламента находится законопроект о внедрении "зеленых" аукционов,
который призван изменить механизм ценообразования в Украине на энергию
возобновляемых источников энергии.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

02.04.2019

Деньги поступят в рамках сотрудничества Украины и Испании по
Киотскому протоколу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
экологии и природных ресурсов Украины.
Правительство Испании выделит больше €1 млн из госбюджета на строительство в
зоне отчуждения, где расположена Чернобыльская атомная электростанция, новой
солнечной электростанции. Проект будущей солнечной станции был утвержден в конце
2018 г. Решение по проекту солнечной электростанции в Чернобыле и его финансированию
были приняты на заседании общего надзорного украино-испанского комитета, который
контролирует эффективность и целесообразность использования "киотских средств",
предоставленных правительством Испании. Согласно своим обязательствам в рамках
договора, Украина продала свои квоты на выбросы парниковых газов Испании. И теперь
средства от испанского правительства будут направлены на реализацию проектов целевых
экологических инвестиций на Украине. Отметим, в ноябре прошлого года Кабинет
министров Украины принял решение выделить земельные участки на территории
Чернобыльской зоны отчуждения под строительство первой ветровой электростанции. В
октябре около Чернобыльской АЭС запустили первую солнечную электростанцию Solar
Chernobyl. Ее построили в 100 метрах от спрятанного в гигантский саркофаг реактора,
взорвавшегося в 1986 году. Комплекс станции составляет почти 3,8 тыс. панелей. Компании
Deloitte Touche Japan и Green Power Development Japan заявили о заинтересованности в
строительстве в Чернобыльской зоне отчуждения солнечной электростанции.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
Из-за мошенничества "Восход Солар" пострадали китайские
инвесторы и госбанки Украины – СМИ
08.04.2019

Залоговое имущество "Актив-Банка", которому компания "Восход
Солар" задолжала $9,6 млн, было использовано вторично для получения
кредита от государственного "Укргазбанка", пишут "Факты ICTV".
Журналисты отмечают, что украинский актив китайского инвестора, компания
"Восход Солар" осталась должна "Актив-Банку" $9,6 млн. Ранее и банк, и "Восход Солар"
принадлежали одному собственнику – братьям Клюевым – бывшему главе Администрации
беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Андрею Клюеву и его брату,
народному депутату Сергею Клюеву. "Восход Солар" предпринял попытку вернуть долг в
2014 году, однако взаимозачет был признан несостоятельным временной администрацией,
которая уже тогда руководила банком. Менеджеры "Восхода" заморозили любые контакты
с государством, а вскоре компания перешла в собственность китайского инвестора CNBM,
перед которым у Клюевых тоже остались долги. Государство Украина пыталось возместить
убытки на протяжении четырех лет, но судебные процессы результата не принесли. В итоге
долг был продан на открытом аукционе, победителем которого стала компания "Веста",
пишут авторы статьи. "Кредиты, включенные в данный пул, не обслуживались в среднем
на протяжении четырех лет. На итоговых торгах была высокая конкуренция: 14 участников
зарегистрировались и шесть приняли участие. Так что цена продажи была максимальной
рыночной", – прокомментировал ситуацию изданию директор департамента Фонда
гарантирования вкладов физических лиц Тарас Елейко. Получив право требования
задолженности, специалисты "Весты" изучили материалы дела и выявили, по их словам,
мошенническую схему: залоговое имущество "Актив-Банка" было использовано вторично
для получения кредита от государственного "Укргазбанка". Журналисты отмечают, что
ранее от действий "Восхода" пострадали "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк". "Китайцы – не
типичные инвесторы, а кредиторы господ Клюевых. Они стали собственниками компании,
потому что не оставалось иного способа вернуть долги в сумме порядка €100 млн. Но
компанией "Восход Солар" управляют украинские менеджеры, на которых и лежит вся
ответственность за ситуацию. 80% "Восход Солар" действительно принадлежат китайской
компании CNBM, но 20% – неизвестному гонконгскому холдингу. Мы предполагаем, что за
ним скрываются бывшие мажоритарные собственники компании", – заявила директор
"Весты" Евгения Линевич. "Факты ICTV" делают вывод, что таким образом, из-за действий
украинского менеджмента "Восход Солар", который до сих пор находится под влиянием
Клюевых, пострадали все, в том числе и китайская сторона.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
Компания "Солар Квант Энерджи" ввела СЭС на 10 МВт
в Днепропетровской обл.
09.04.2019

НКРЭКУ, установила "зеленый" тариф для ООО "Солар Квант
Энерджи", которое эксплуатирует солнечную электростанцию (СЭС)
мощностью 9,96 МВт, введенной в марте 2019 года.
Такое решение НКРЭКУ (Нацкомиссия осуществляющая госрегулирование в сферах
энергетики и рынка коммунальных услуг) приняла на заседании 9 апреля. Тариф в размере
15,03 евроцентов за кВт-ч будет действовать до начала 2030 года. Основным видом
деятельности ООО "Солар Квант Энерджи" является неспециализированная оптовая
торговля, конечными бенефициарными собственниками в едином реестре юрлиц по
состоянию на конец марта указаны Ян Валетов и Александр Суходольский. Я.Валетов
является известным украинским писателем-фантастом, издающимся под псевдонимом
Борис Битнер. А.Суходольский - совладелец одного из крупнейших фармдистрибьюторов
ООО "БаДМ" (Днепропетровск).
Читать полностью >>>
По материалам reform.energy
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 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 КОМУТАЦІЯ ЕНЕРГОСИСТЕМ. ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Державна експортна кредитна агенція КНР Sinosure надає
Нафтогазу страхове покриття на $1 млрд

АО "Киевоблэнерго" в 2018 году звеличило
чистую прибыль на 6,8%
31.03.2019

ЧАО "Киевоблэнерго" в 2018 г. увеличило чистую прибыль на 6,8% (на
14,777 млн грн) по сравнению с 2017 г. – до 233,162 млн грн. Об этом
сообщает издание fixygen.ua
Согласно обнародованной повестке запланированного на 7 мая 2019 года собрания
акционеров общества, всю чистую прибыль за прошлый год планируется направить на
накопление нераспределенной прибыли. Как сообщалось, "ДТЭК" в начале 2019 года заявил
о намерении сконцентрировать 68,2949% акций "Одессаоблэнерго" и 93,9978%
"Киевоблэнерго", принадлежащих группе VS Energy. Нефтегазовые компании группы "ДТЭК
Нефтегаз" (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) 3 января 2019 года заключили договора
купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и
будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов,
включая согласования антимонопольных органов. В ожидании решения АМКУ "ДТЭК"
сконцентрировал миноритарные доли в облэнерго, став через "ДТЭК Нефтегаз"
собственником 16,77% акций "Одессаоблэнерго" и 24,99% акций "Киевоблэнерго". ДТЭК
создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал
менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Інвестпрограма Житомиробленерго на 2019 р. передбачає
капітальну реконструкцію електромереж регіону
04.04.2019

Інвестиційна програма Житомиробленерго, затверджена постановою
№370 НКРЕКП в сумі 184 741 тис. грн (без ПДВ), буде направлена в першу
чергу на капітальну реконструкцію мереж в Житомирській області.
«У рамках інвестиційної програми буде реконструйовано понад 120 кілометрів
електромереж 0,4 – 10 кВ у всіх районах області. Основна частина робіт буде проводитися в
м Житомир і Житомирському районі, а також в Новоград-Волинському та Коростені. На цей
рік запланована і реконструкція підстанції «Малин», – говорить Олександр Остапенко,
технічний директор компанії. Крім того, інвестпрограма визначає об’єм коштів на
закупівлю обладнання для роботи компанії. За словами Олександра Остапенко, в цьому році
буде закуплено комп’ютерну техніку і транспорт – чотири бригадних автомобілі, а також
подрібнювач деревини, який буде використовуватися для розчищення трас ліній
електропередач, та обладнання для установки опор.
Читати повністю >>>
За матеріалами vsenergy.com.ua
Кіровоградобленерго інвестує у
розвиток області
05.04.2019

Інвестиційна програма компанії на 2019 рік включає ряд технічних
заходів, які дозволять значно підвищити надійність як окремих ланок
мережі, так і енергетичної інфраструктури Кіровоградщини в цілому.
У 2019 році в області планується збудувати 18 кілометрів нових повітряних та
кабельних ліній напругою 0,4 кВ та 10 кВ. В Знам’янському і Кропивницькому районах та в
м. Кропивницькому замінять більше 27 кілометрів непридатних до подальшої експлуатації
повітряних ліній напругою 0.4 кВ із використанням самоутримного ізольованого проводу
та більше 7 кілометрів кабельних ліній напругою 6-10 кВ. В Світловодському районі і м.
Кропивницькому буде реконструйовано 27 кілометрів повітряних ліній напругою 6-10 кВ. 5
нових розвантажувальних трансформаторних підстанцій з’являться у м. Кропивницькому
та районі. В обласному центрі і м. Світловодську реконструюють 2 розподільчих пункти, а у
селі Соколівському Кропивницького району – 2 трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ.
Також, у Кропивницькому буде проведена реконструкція 8 ТП 10/0,4 кВ. Заплановано
виконати технічне переоснащення ряду ключових для нашої області енергетичних об’єктів,
а саме підстанцій класу напруги 150\35\10(6) кВ «Березівка» (Маловисківський район),
«Компаніївка», «ПТО» (Олександрійський район), «Сільмаш» (селище Нове), «ПівденноСхідна» і «Центральна» (м. Кропивницький). На часі також масштабні заходи по зменшенню
нетехнічних втрат електроенергії, запровадження та розвиток систем зв’язку.
Читати повністю >>>
За матеріалами vsenergy.com.ua
Обленерго Суркісів досі не сплатило АМКУ
15 млн грн штрафу
09.04.2019

ПАТ "Запоріжжяобленерго" не сплатило 14,9 млн грн штрафу,
накладеного Антимонопольним комітетом України. Про це у відповідь на
запит УНН повідомили у АМКУ.
Зазначимо, що АМКУ оштрафував "Запоріжжяобленерго" за зловживання монопольним становищем. "Повідомляємо, що на момент відповіді на інформаційний запит Комітет
не отримував від АТ "Запоріжжяобленерго" документів, що підтверджують сплату штрафів,
накладених рішенням Тимчасової адміністративної колегії Комітету від 21.11.2018 № 28р/тк", - йдеться у відповіді на запит УНН від 5 квітня 2019 року. Тимчасова адміністративна
колегія Комітету ухвалила рішення про накладення штрафу на "Запоріжжяобленерго" 21
листопада 2018 р. 1 березня 2019 р. ПАТ подало позов до Господарського суду міста Києва
про визнання недійсним рішення АМКУ. "Частиною четвертою ст. 60 ЗУ "Про захист
економічної конкуренції" передбачено, що порушення господарським судом провадження у
справі про визнання недійсним рішення органів Комітету зупиняє виконання зазначеного
рішення органу Комітету на час розгляду цієї справи чи перегляду відповідного рішення
(постанови) господарського суду", - пояснили в АМКУ. Нагадаємо, за даними ЗМІ, брати
Григорій та Ігор Суркіси - найбільші міноритарні бенефіціари "Запоріжжяобленерго".
Зокрема, їх кіпрській фірмі Lex Perfecta Ltd належить 26% статутного фонду підприємства. У
січні поточного року рахунки "Запоріжжяобленерго" були арештовані. Підприємство
фігурує у кримінальному проваджені НАБУ, в рамках якого слідчі розслідують так звану
схему "Крючкова - Суркісів". Внаслідок оборудок компанії "Енергомережі", якою керував
Крючков, бюджет України втратив понад 1,4 млрд грн. Крючкова 14 квітня минулого року
затримали у Німеччині, де він нині очікує своєї екстрадиції в Україну. ЗМІ називають
Крючкова людиною Суркісів, адже представники братів, начебто, входили до керівних
органів компанії "Енергомережа". "Очевидно, що за схемою "Енергомережі", і не тільки за
нею, дійсно стояв мозок більше серйозний, ніж його власний (Крючкова — ред.), а саме —
мозок Григорія Суркіса. І під час дачі показів Крючков це може розкрити. Одна участь в
схемі "Енергомережі" вже може коштувати українському олігарху декількох років
позбавлення волі", — зазначив з цього приводу політолог Владислав Дзідвінський.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Sinosure та НАК «Нафтогаз України» уклали Меморандум про надання
групі Нафтогаз страхової квоти на $1 млрд, що дозволить залучити боргове
фінансування та прямі інвестиції з КНР в межах цієї суми.
Отримання страхового покриття Sinosure не вимагає державної гарантії, а отже
Нафтогаз не збільшуватиме навантаження на державний бюджет України для залучення $1
млрд інвестицій в галузь. Планується, що на першому етапі під страхове покриття Sinosure
буде залучено біля $160 млн для фінансування чинних контрактів АТ «Укргазвидобування»
з китайськими корпораціями, що постачають бурове обладнання та здійснюють бурові
роботи «під ключ». На другому етапі ще близько $800 млн планується спрямувати на інші
проекти групи Нафтогаз, які найближчим часом будуть узгоджені з китайською стороною.
Група Нафтогаз вже має досвід успішного співробітництва з Sinosure. В 2018 році завдяки
страховому покриттю від Sinosure для Укргазвидобування було придбано 13 бурових
верстатів вартістю біля $140 млн з відстроченням платежу на 5 років. Верстати придбано у
китайської компанії Honghua International, що входить до державного аерокосмічного
концерну КНР. НАК «Нафтогаз України» — українська національна нафтогазова група, яка
здійснює видобування, імпорт, транспортування, зберігання та продаж природного газу,
нафти та нафтопродуктів. 100% акцій компанії належать державі. Група Нафтогаз є
найбільшим платником податків та дивідендів до державного бюджету України та
забезпечує близько 15% надходжень до нього. У 2018 році підприємства групи Нафтогаз
видобули 16,6 млрд куб. м газу, 1,9 млн т нафти та конденсату, імпортували 7,0 млрд куб. м
газу, забезпечили транспортування 114,6 млрд куб. м газу (напрямок діяльності у процесі
відокремлення) та 15,4 млн т нафти, поставили українським споживачам 21,2 млрд куб. м
газу та виробили 0,5 млн т нафтопродуктів. Група має зацікавленість у нарощуванні
діяльності у сфері енергоефективності та розвитку поновлюваних джерел енергії.
Корпорація Sinosure – державна експортна кредитна агенція КНР, що працює за моделлю
OECD. Сума застрахованих корпорацією ризиків на кінець 2017 р. складала біля $3,4
трильйонів, її кредитний рейтинг прирівнюється до суверенного рейтингу КНР.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАК «Нафтогаз України»
Андрій Коболєв: НАК "Нафтогаз" планує заробити
в цьому році 16 мільярдів
11.04.2019

НАК "Нафтогаз" надіслав на розгляд уряду скорегований фінансовий
план компанії на 2019 рік. Про це у Facebook повідомив глава НАК "Нафтогаз
України" Андрій Коболєв.
"Ми підготували документ у повній відповідності до закону про держбюджет, як і
вимагав уряд, переукладаючи зі мною контракт у березні цього року", - зазначив глава НАК.
Загалом "Нафтогаз" очікує отримати за результатами 2019 року чистий прибуток у розмірі
16 млрд грн. Однак із урахуванням деяких факторів і особливостей, вказаних нижче, НАК
матиме гострий дефіцит ліквідності,. Так, однією із особливостей скоригованого фінплану є
те, що документ складений із урахуванням збереження спецзобов’язань "Нафтогазу"
постачати газ приватним збутам і виробникам тепла та, відповідно, очікуваного
збільшення боргів цих контрагентів перед НАК. При цьому жодних компенсацій
"Нафтогазу" за збитки, які компанія понесла, виконуючи спецобов'язки і поставляючи газ
на умовах, гірших за ринкові, у фінплані не закладено. "Право "Нафтогазу" на компенсацію
передбачене законом "Про ринок природного газу" та підтверджено у суді", - нагадав
Коболєв. Водночас, зазначив Коболєв, у відповідності до держбюджету, план реалізації газу
складений за цінами та на умовах чинної постанови №867. "Саме цього підходу вимагають
від мене умови контракту, встановлені урядом. Хочу тут ще раз нагадати, що перехід на
ринкове ціноутворення, яке наразі дозволяє споживачам купувати газ дешевше від
регульованої урядом ціни, можливе тільки за повної відміни наразі діючої вимоги
продавати газ не напряму населенню, а через приватних посередників - газсбути", підкреслив Коболєв. Також фінплан враховує погашення кредиту Світового банку на суму
395 млн євро в поточному році. "Цей інструмент ми кілька років використовували для
накопичення газу у підземних сховищах (ПСГ) влітку для забезпечення потреб населення
взимку, але термін його використання, на жаль, вже сплив", - розповів глава "Нафтогазу".
Ще один важливий момент, відображений у фінплані, це накопичення газу до нового
опалювального сезону в Україні - всього близько 20 млрд куб. м. газу в ПСГ. У відповідності
до рішення уряду та держбюджету, документ також передбачає виплату "Нафтогазом"
дивідендів у розмірі 90% від прибутку за 2018 рік (12,3 млрд грн). А також спрямування 2,7
млрд грн на встановлення індивідуальних лічильників газу для споживачів. Коболєв додав,
що в розрахунках та прогнозах використовується той самий курс гривні до долара, який
передбачений у держбюджеті - 28,2 гривні за долар. Дефіцит коштів, який виникне у
"Нафтогаза" в результаті вищенаведених факторів, компанія планує компенсувати за
рахунок запозичень як на українському, так і на міжнародному ринку. "Важливо розуміти,
що наразі кредитний портфель "Нафтогазу" скорочений до історичного мінімуму за останні
6 років, тому такі запозичення цілком допустимі", - пояснив Коболєв. І додав, що компанія
сподівається на розгляд скорегованого фінансового плану найближчим часом та фахову
дискусію щодо реальних шляхів покриття фінансовго дефіциту компанії. Нагадаємо, що
Кабінет міністрів у березні вирішив ухвалити рішення про продовження контракту з
правлінням НАК "Нафтогаз України" та його головою Андрієм Коболєвим.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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ТОВ «Західнадрасервіс» ввела в експлуатацію нову
свердловину на Бистрицькому родовищі
02.04.2019

Імпорт газу до України
знизився на 14%
02.04.2019

Україна в першому кварталі 2019 року зменшила імпорт природного
газу на на 268,8 млн куб. м (14,8%), порівняно з аналогічним періодом 2018
року, до 1 млрд 549,8 млн куб. м.
Падіння спостерігається за двома напрямками - Словаччина та Угорщина. За три
місяці зі Словаччини імпортували 951,4 млн куб. м (на 23,8% менше, ніж торік), а з
Угорщини - 310,5 млн куб. м (на 8,6% менше, ніж торік). Для порівняння, імпорт газу з
Польщі зріс на 24,6% - до 287,9 млн куб. м. Нагадаємо, у 2018 року імпорт природного газу з
країн ЄС до України зменшився на 24,8% - до 10,6 млрд куб. м. Відзначимо, що за даними
НКРЕКП, у третьому кварталі 2018 року кількість імпортерів газу в Україні збільшилась з
22 учасників (кінець другого кварталу 2018 року) до 34 учасників.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-energy.org
Добыча газа в Украине за І квартал 2019 г.
выросла на 3,4%

В кінці березня поточного року Бурова компанія «Горизонти» (входить
в групу компаній «Західнадрасервіс») закінчила буріння та випробування
свердловини. Про це пише ukrnadra.net
Свердловина обладнана фонтанною арматурою для селективного видобутку (газ
добувається з двох горизонтів одночасно). Бистрицьке родовище було відкрите у жовтні
2017р. Початкові видобувні запаси родовища складають 600 млн куб м. В 2016р ТОВ
«Західнадрасервіс» перемогло в аукціоні Держгеонадр і отримало спецдозвіл на геологічне
вивчення в тому числі дослідно-промислову розробку Бистрицької площі. Впродовж 2017р
було проведено пошуково-розвідувальні роботи, зокрема сейсмічні дослідження, обробку і
інтерпретацію даних, на основі чого був виконаний проект пошуково-розвідувального
буріння. Було успішно пробурено 5 пошукових свердловин, які дали промислові притоки
газу, збудовано установку підготовки газу, прокладено 15 км газопроводів, які з’єднали
свердловини з магістральним газопроводом ДП «Львівтрансгаз» АТ «Укртрансгаз». За
підсумками 2018р видобувні компанії, що входять в групу «Західнадрасервіс» видобули 108
млн куб м природного газу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrnadra.net

02.04.2019

По итогам І квартала 2019 г. добыча природного газа в Украине
выросла на 3,42% (на 174,2 млн куб. м), до 5,275 млрд куб. м, по сравнению с І
кварталом 2018 г. Об этом свидетельствуют данные «Укртрансгаза».
Из общего прироста добычи на 174 млн куб. м основной объем - 105 млн куб. м обеспечила государственная «Укргаздобыча». Производство газа госкомпанией в І квартале
выросла на 2,79% - с 3,76 до 3,87 млрд куб. м. Компания «Укрнафта» нарастила добычу на
10,74% или 28,07 млн куб. м до 289,3 млн куб. м. Частные компании показали прирост
3,81% (40,98 млн куб. м), до 1,117 млрд куб. м (см. граф. 1). По итогам марта среднесуточная
добыча газа в Украине составила 58,55 млн куб. м, что на 0,27% меньше чем в феврале (58,7
млн куб. м). Среднесуточная добыча ГП «Укргаздобычей» в марте 2019 г. снизилась на 0,7%
к февралю и составила 42,8 млн куб. м. «Укрнафта» снизила добычу на 0,08%, до 3,23 млн
куб. м/сутки, частные компании - нарастили на 1,05%, до 12,52 млн куб. м/сутки, что
является максимальным значением с августа 2018 г. (см. граф. 2). Как сообщалось, добыча
природного газа в Украине в 2018 г., по оперативным данным «Укртрансгаза», составила
20,89 млрд куб. м, что на 0,3% (64,8 млн куб. м) превышает объем 2017 г.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам bin.ua
 КОМПАНІЇ

JKX Oil&Gas получила чистую прибыль
в размере $15,3 млн
29.03.2019

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России в
2018 году получила чистую прибыль в размере $15,26 млн по сравнению с
чистым убытком $17,66 млн годом ранее, это первая прибыль по итогам года
впервые с 2013 года.
Как отмечается в предварительном неаудированном годовом отчете компании на
Лондонской фондовой бирже в пятницу, ее выручка увеличилась на 24,4% – до $92,87 млн
благодаря более высоким ценам продажи продукции в Украине. Так, средняя цена продажи
газа в долларовом эквиваленте в 2018 году была на 29,6% выше, чем в 2017, и составила
$307,8 за 1 тыс. куб. м, нефти – на $15,1% ($74,0 за баррель), LPG – на 16,5% ($544 за тонну).
В документе подчеркивается, что если 2018 год JKX встречала с чистым долгом в $9,7 млн,
то завершила его с чистой денежной позицией $8,2 млн. В прошлом году инвестиции
компании составили $11,8 млн, $11,1 млн из них – в добычу в Украине. Среднесуточная
добыча JKX углеводородов в прошлом году выросла на 3,2% – до 8,937 тыс. баррелей
нефтяного эквивалента (boepd). При этом в Украине этот показатель вырос на 4,8% – до
3,677 тыс. boepd, в РФ – на 2,9%, до 5,169 тыс. boepd, в Венгрии сократился на 30,5% – до
0,091 тыс. boepd. JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине,
РФ, Венгрии и Словакии. Крупнейшими акционерами JKX являются также Eclairs Group
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, Keyhall Holding– 11,42%,
Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%. Принадлежащая JKX
"Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является
одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине.
Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на
опытно-промышленную эксплуатацию.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Burisma Group вийшла на рекордний рівень
успішних операцій ГРП
02.04.2019

За результатами 2018 року відсоток успішних операцій методом
інтенсифікації роботи газових свердловин Burisma Group досяг позначки
70%. Про це повідомляє портал poltava.to
За словами представників компанії, це дозволить підвищити рівень видобутку
українського газу і наблизить енергонезалежність країни. «Гідророзрив пласта (ГРП)
дозволив «оживити» свердловини, де видобуток газу традиційними шляхами став мало
рентабельним, зважаючи на низькі одержувані дебети. Зокрема, всі свердловини на
Рокитнянському родовищі дали додатковий приплив. Крім того, застосування ГРП
дозволило отримати на Бориславській площі нафту, якої раніше не було», - зазначає Тарас
Бурдейний, СЕО Burisma Group. Газовидобувна компанія активно почала впроваджувати
ГРП на власних родовищах у 2016 році. Сьогодні на більш ніж 10% свердловин, пробурених
на родовищах компанії, використовується ця технологія. Burisma Group надає інженерну
підтримку операцій ГРП. Також складні операції або роботи при впровадженні нових
технологій компанії групи супроводжують на всіх етапах - від проектування до реалізації на
родовищі. «Успішний високотехнологічний гідророзрив - це глибоке і всебічне
опрацювання кожного етапу, що забезпечує оптимальну ефективність саме шляхом підбору
параметрів дизайну для кожної конкретної свердловини. Власне компанія сьогодні є
лідером комп’ютерного моделювання процесів, розробляючи власні програмні продукти
для прогнозу ефективності гідророзривів», - розповідає Тарас Бурдейний.
Читати повністю >>>
© Лілія Удоденко
За матеріалами poltava.to
Укргазвидобування у І кварталі забезпечило
видобуток газу на рівні 103%
03.04.2019

АТ «Укргазвидобування» у І кварталі 2019 року забезпечило
видобуток природного газу на рівні 103% до І кварталу 2018 року, а саме
приріст склав 104 млн кубічних метрів.
За оперативними даними, видобуток АТ «Укргазвидобування» за січень-березень
2019 р. становить 3,87 млрд м3 природного газу. УГВ досягло росту зазначеного показника
завдяки максимізації зусиль у всіх видах операційної діяльності, зокрема, збільшуючи
кількість операцій з інтенсифікації видобутку до 249, обсяг додаткового видобутку від яких
становить близько 100 млн м3. Також з початку року закінчено бурінням 19 свердловин та
введено в експлуатацію 24 нові свердловини. Зазначених результатів вдалося досягти
завдяки ефективному використанню наявної ресурсної бази вуглеводнів, хоча більшість
родовищ, які дають 95% від блакитного палива, виснажені на 87%. Нагадаємо, що УГВ
активно працює на нових ділянках, 18 спецдозволів на які було отримано протягом 20162018 років. На жаль, зазначені ділянки є малими за запасами, водночас УГВ робить усе
можливе для ефективної розробки надр на цих спецдозволах. Варто відмітити, що за
результатами геологорозвідувальних робіт у 2016-2018 роках УГВ відкрило шість нових
родовищ. Для значного нарощення ресурсної бази «Укргазвидобування» планує активну
участь у електронних аукціонах Державної служби геології та надр України на нові ділянки.
Читати повністю >>>
За матеріалами oilreview.kiev.ua
Regal Petroleum у 1 кварталі 2019 року збільшила
видобуток вуглеводнів

Компания "ДТЭК Нефтегаз" приступила к программе
глубокого бурения в Полтавской обл.
02.04.2019

"ДТЭК Нефтегаз" начал на Мачухском месторождении (Полтавская
обл.) реализацию программы глубокого бурения, в рамках которой
запланировано бурение четырех разведочных и двух поисковых скважин.
Так, в марте ПО "Белоруснефть" приступило к бурению скважины № 53 с проектной
глубиной 5,850 тыс. м. Компания Sсhlumberger (США) предоставляет винтовые забойные
двигатели и услуги каротажа в процессе бурения, Voestalpine (Австрия) – обсадные
колонны. Долотный сервис и сервис станции геолого-технологических исследований
осуществяет Endevour (представитель американской National Oilwell Varco, NOV). "На
протяжении четырех лет мы системно инвестировали в исследования по изучению данной
площади для планирования глубокого бурения с целью освоения запасов месторождения и
разведки его более глубоких горизонтов. Общая сумма инвестиций в исследование
Мачухского месторождения составила более 300 млн грн. Наша долгосрочная цель в рамках
данного участка – переход на новые глубинные горизонты более 7 тыс. м, где до нас еще
никто не добывал газ в Украине", – цитирует пресс-служба компании слова гендиректора
Игоря Щурова. Как сообщалось, по итогам 2018 года компания добыла 1,649 млрд куб. м
природного газа, что практически соответствует показателю в 2017 года (1,65 млрд куб. м).
В 2019 "ДТЭК Нефтегаз" году намерена в два раза увеличить инвестиции в добычу по
сравнению с 2018 годом – до 3 млрд грн. Ранее компания сообщала о планах начать
программу добычу газа с глубины 7 тыс. м. "ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания,
отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". В портфель активов
компании входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие
разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и
Харьковской областях. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами
группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе
делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы,
составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля,
производству и реализации электроэнергии.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Компанія Regal Petroleum у I кварталі 2019 р. у порівнянні з аналогічним
періодом 2018 р. збільшила середньодобовий видобуток вуглеводнів на
родовищах у Полтавській обл. на 51,4% і на 69% в Харківській.
В офіційному повідомленні компанії, розміщеному на сайті Лондонської фондової
біржі повідомляється про те, що середньодобовий видобуток вуглеводнів у січні-березні
поточного року на Мехедівсько-Голотовщинському і Свиридівському родовищах,
розташованих у Полтавській області, склав 3283 бне/добу. У тому числі: природний газ 407 073 м3/добу (+49,1%), конденсат - 87 м3/добу (+ 64,1%), зріджений газ - 46 м3/добу
(+48,4%). Для порівняння в 1 кварталі 2018 року середньодобовий видобуток становив
2169 бне/добу, з яких природний газ - 272 969 м3/добу, конденсат - 53 м3/добу, зріджений
газ - 31 м3/добу. Показники середньодобового видобутку в січні-березні поточного року на
Васищівському родовищі у Харківській області були наступними: природний газ - 141 094
м3/добу (+ 63,6%), конденсат - 15 м3/добу (в 2,5 рази). Сукупний середньодобовий
видобуток вуглеводнів склав 1023 бне/добу проти 605 бне/добу за аналогічний період
минулого року (природний газ - 86251 м3/добу, конденсат - 6 м3/добу). Також компанія
нагадала, що наразі ведеться буріння свердловини №119 на МехедівськоГолотовщинському родовищі. На даний момент пробурена глибина становить 2300 м,
проектна - 4850 м. Завершення робіт з буріння очікується у вересні поточного року. Regal
Petroleum plc є публічною британською компанією, акції якої котируються на Лондонській
біржі AIM. В Україні здійснює свою діяльність через Представництво «Регал Петролеум
Корпорейшн Лімітед» в Полтавській області та ТОВ «Пром-Енерго Продукт» в Харківській
області, які володіють спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів. Всі компанії
входять до складу групи Smart Energy. У свою чергу група Smart Energy входить в СмартХолдинг, здійснює реалізацію проектів у сфері розвідки та промислової розробки родовищ
вуглеводнів. Нафтогазовий напрямок Smart Energy, окрім активів Regal Petroleum,
представлено газовидобувною компанією «Укргазвидобуток» (Харківська область).
Читати повністю >>>
За матеріалами Smart Energy

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

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

НАК «Надра України» та «Шлюмберже»
домовилися про співпрацю

 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС) & ІНФРАСТРУКТУРА (ТЕРМІНАЛИ. СКЛАДИ)

05.04.2019

В офісі Національної акціонерної компанії «Надра України» відбулася
зустріч із керівництвом ТОВ «Шлюмберже Сервісез Україна». Про це
повідомляє прес-служба української компанії.
Голова правління «Надра України» Ярослав Климович презентував гостям діяльність
компанії, її можливості та означив перспективи співпраці. Сторони окреслили наміри
розпочати обговорення майбутніх ділових відносин, які будуть ґрунтуватися на
Меморандумі про взаєморозуміння. Предметом цього Меморандуму має стати співпраця
компаній у сфері надання технічних послуг, управління даними та робочими процесами,
обробки та отримання сейсмічних даних, каротажних досліджень, а також тісне
співробітництво у сфері Угод про розподіл продукції. «Переконаний, що використання
спільного досвіду, напрацьованих практик та потенціалу «Надра України» та «Шлюмберже»
дасть синергетичний ефект для розвитку геологорозвідки українських надр і ще на крок
наблизить Україну до енергонезалежності», — сказав про зустріч Ярослав Климович.
Компанія «Шлюмберже» (Schlumberger) є провідним світовим постачальником технологій
для комплексної оцінки пласта, будівництва свердловин, управління видобутком і
переробки вуглеводнів. Компанія працює більш ніж в 85 країнах світу. «Шлюмберже» надає
найширший в галузі спектр продуктів і послуг – від проведення геологорозвідувальних
робіт до управління видобутком, а також комплексні рішення, що охоплюють весь
виробничий цикл – від пласта до трубопроводу, для оптимізації видобутку вуглеводнів і
ефективної експлуатації родовища. Штаб-квартири компанії «Шлюмберже Лімітед»
(Schlumberger Limited) розташовані в Парижі, Х’юстоні, Лондоні і Гаазі.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАК «Надра України»

03.04.2019

НАК "Нафтогаз" привлекла к подготовке анбандлинга и созданию
независимого оператора ГТС Украины экспертов европейских газовых
компаний, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.
"От правильного проведения анбандлинга (разделения "Нафтогаза", в том числе
отделения оператора ГТС, - ред.) зависит, привлечем ли мы международных партнеров к
управлению ГТС и сможем ли сохранить транзит газа через Украину. Чтобы сделать все
правильно и максимально прозрачно, мы уже сейчас пригласили европейских операторов к
участию в процессе анбандлинга", - отметил он. Нафтогаз, Укртрансгаз и Магистральные
газопроводы подписали соглашение о создании рабочей группы с представителями 5
европейских компаний: GRT Gaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды),
SNAM S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Flyxys S.A. (Бельгия). "Эксперты этих
европейских компаний будут сопровождать процесс создания независимого оператора ГТС
Украины и его сертификации, предоставлять необходимые консультации. Рад
приветствовать европейских специалистов в команде по анбандлингу", - добавил Коболев.
Читать полностью >>>
По материалам bykvu.com
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

АМКУ відкрило справи щодо 20 облгазів
Дмитра Фірташа

У 1 кварталі «Укрнафта» сплатила
3,6 млрд грн податків

11.04.2019

10.04.2019

У 1 кварталі 2019 р. ПАТ «Укрнафта» сплатило до бюджетів усіх рівнів
податків на суму 3,6 млрд грн. Сума податкових платежів за звітний період
перевищила відповідний показник 2018 року на 9,1% (3,3 млрд грн).
До суми сплачених податків входять 13 млн грн, які компанія сплатила в рахунок
погашення простроченого податкового боргу. Водночас, на позачергових загальних зборах
28 березня акціонери схвалили рішення, яке має привести до погашення простроченого
податкового боргу «Укрнафти» через придбання НАК «Нафтогаз України» 2,06 млрд м3
газу, що був закачаний видобувником до підземних сховищ у попередні періоди, а також 2
млрд м3 газу майбутнього видобутку. У свою чергу, «Укрнафта» направить отримані гроші
виключно на погашення податкового боргу, а також інших податкових зобов’язань, які
виникнуть у процесі виконання угод, що відкриє шлях до збільшення інвестицій,
модернізації виробничих активів та сталого зростання обсягів видобутку вуглеводнів.
Також «Укрнафта» зможе повністю сплатити податковий борг лише в разі повного
виконання угод про купівлю-продаж газу. Нагадаємо, що в 2018 році «Укрнафта» в повному
обсязі виконала поточні податкові зобов’язання, сплативши 15,3 млрд грн та посівши
четверте місце серед найбільших платників податків країни. До цієї суми також увійшли
1,24 млрд грн, які компанія перерахувала на погашення простроченого податкового боргу.
Відзначимо, ПАТ «Укрнафта» завершила консолідацію всієї інформаційної структури
компанії в єдиний інформаційний простір на базі хмарних технологій від компанії Microsoft. У
рамках проекту Microsoft та її партнер COMPAREX Ukraine, a SoftwareONE company,
забезпечили створення «хмарного» дата-центру на базі Microsoft Azure і, відповідно,
перенесення інформаційної інфраструктури «Укрнафти» на хмару (віддалене сховище
інформації). Впровадження хмарних технологій надало структурним підрозділам компанії
доступ до сучасних корпоративних сервісів Microsoft Office 365, підвищило безпеку і
швидкість обміну даними, та, водночас, створило базу для впровадження системи
управління підприємством (ERP – enterprise resource planning). «ІТ-інфраструктура, яку ми
мали в 2017 році, не дозволяла швидко та ефективно впроваджувати нагальні глобальні
зміни в «Укрнафті»: консолідувати структурні підрозділи та спростити механізм
управління компанією. Впровадження хмарних технологій дозволило «Укрнафті» вирішити
одразу кілька завдань: уніфікувати інформаційні рішення, які використовуються в різних
підрозділах нашої компанії в різних регіонах України, підвищити безпеку даних і швидкість
їх обробки та оптимізувати витрати з одночасним впровадження новітніх інформаційних
рішень.Це значно прискорює процеси в середині компанії, підвищує їх якість, а, відповідно,
позитивно відображається на загальній бізнес-ефективності «Укрнафти», - ділиться Ірина
Євець, Заступник Голови Правління, Головний фінансовий директор.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Укрнафта»
АО "Укрнефтебурение" вполовину нарастило
объемы добычи нефти и газа
11.04.2019

За 1 квартал т.г. добыча газа на предприятиях ЧАО "ДК
"Укрнефтебурение" составила 166 млн м³, что на 50% превышает
показатели за 1 квартал 2018 г. и на 74% - аналогичного периода 2017 г.
По данным компании, добыча нефти/конденсата за указанный период выросла на
49% по сравнению с 1 кварталом 2018 г. и на 102% по сравнению с 1 кварталом 2017 года и
составила 21 тысяч тонн нефти/конденсата. В целом по Сахалинскому месторождению
добыча газа увеличена на 29% (+ 45 млн кубометров) до 205 млн кубометров, конденсата на 37% (+ 6 тысяч тонн) до 22 тысяч тонн. Как отметил руководитель департамента
геологии ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" Владимир Новиков, рост показателей производства
вызван существенными инвестициями в разведочное бурение в 2018 г. "Освоенные в
прошлом году скважины открыли ряд новых залежей, потенциал которых оказался
несколько выше наших ожиданий. Компания не останавливается на достигнутом и
продолжает проводить глубокое бурение, тем самым реализовывая намеченные
производственной программой 2019 года планы", - рассказал Новиков. Напомним, 3 апреля
суточный дебит природного газа "Укрнефтебурение" составил 2,1 млн кубометров, что
является абсолютным рекордом для этого предприятия. ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" -одна
из крупнейших частных газодобывающих компании в Украине. С 2010 года разрабатывает
Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутскии раион, Харьковская
область). Основные направления деятельности компании - добыча природного газа,
газового конденсата и нефти. Компания эксплуатирует 29 газоконденсатных и
нефтегазовых скважин. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно
эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин. Объем добычи газа УНБ в 2018 году составил
533 млн кубометров, нефти и конденсата - 72 тысяч тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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К созданию независимого оператора ГТС Украины
привлекли 5 европейских компаний

Антимонопольний комітет України розглядає справи за ознаками
вчинення 20 облгазами порушень законодавства про захист економічної
конкуренції. Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook.
Зокрема, АМКУ розглядаються справи щодо: "Вінницягазу", "Волиньгазу", "Дніпрогазу", "Дніпропетровськгазу", "Житомиргазу", "Закарпатгазу", "Запоріжгазу", "ІваноФранківськгазу", "Київоблгазу", "Криворіжгазу", "Львівгазу", "Миколаївгазу", "Рівнегазу",
"Сумигазу", "Тисменицягазу", "Харківгазу", "Харківміськгазу", "Хмельницькгазу", "Чернівцігазу", "Чернігівгазу". "Справи розпочато за ознаками зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринках розподілу природного газу в межах територій ліцензійної
діяльності, закріплених за відповідними облгазами", - зазначається у повідомленні. Як
пояснив Терентьєв, підставою для цього стало донарахування облгазами зайвих обсягів
спожитого природного газу споживачам. "Такі дії облгазів призводять до понесення
додаткових, необґрунтованих витрат споживачами", - підкреслив глава АМКУ. Наразі
комітет збирає докази в рамках відкритих справ. Також очікується інформація від
Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг та Міністерства енергетики та вугільної промисловості. "Після всебічного з’ясування
обставин справ та аналізу отриманої інформації, комітетом будуть вжиті заходи відповідно
до законодавства про захист економічної конкуренції", - резюмував Терентьєв. Нагадаємо, в
Україні з початку березня почали перевіряти операторів газорозподільних мереж через
завищені платіжки на газ для споживачів. Перевірки триватимуть до середини квітня.
Результати будуть публічно оприлюднені та обговорені. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ

Новый владелец трубопровода окружения Медведчука планирует
поставлять в Украину дизтопливо из Беларуси
03.04.2019

Компания "Нефтебитумный завод" планирует организовать
трубопроводные поставки дизтоплива с Мозырского НПЗ после покупки
нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападТранс".
"Мы намерены предоставлять услуги по транспортировке нефтепродуктов из
экспортного ресурса белорусских НПЗ, и в первую очередь Мозырского НПЗ, который имеет
непосредственный выход в трубопроводную систему с возможностью дальнейшей транспортировки в системе "ПрикарпатЗападТранс", а это поставки в Украину и возможность
транзита в другие страны Европы", – заявил владелец компании Николай Воробей. При
этом он не уточнил сумму сделки и не ответил на вопрос издания о роли Виктора
Медведчука в переговорах о покупке трубопровода. "Нашими партнером в данном проекте
является International Trading Partners AG и, соответственно, г-н Анатолий Шеффер как
владелец актива. Вопросы дальнейшей эксплуатации, конечно же, обсуждались. Главная
цель приобретения с точки зрения эксплуатации актива – это обеспечение максимально
возможной загрузки с соответствующим снижением эксплуатационных затрат и
повышением его экономической эффективности", – добавил Николай Воробей. Как
сообщалось ранее, в марте Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение
белорусской компании "Нефтебитумных завод" на покупку ООО "ПрикарпатЗападтранс",
которое эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Голова Держрезерву взяв участь у експертній дискусії
по створенню нафтових резервів
08.04.2019

Україна може розпочати накопичення резерву нафти та
нафтопродуктів вже наприкінці 2019 року. Про це заявив Вадим Мосійчук,
Голова Державного агентства резерву України.
Під час дискусії на круглому столі «Створення нафтових резервів: годі зволікати»
Голова Держрезерву наголосив, що усі необхідні документи готові. «Напередодні ми
отримали погоджений Мінекономрозвитку без зауважень проект постанови КМУ про
затвердження моделі мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів. Наступним кроком буде
погодження у профільних органах влади та винесення на розгляд Кабміну. Це відкриває
шлях до якнайшвидшого прийняття ВРУ законопроекту «Про мінімальні запаси нафти та
нафтопродуктів» та дозволить, за найкращим сценарієм, розпочати роботу з накопичення
уже наприкінці 2019 року». Вадим Мосійчук також додав, що у Держрезерві уже розпочали
точкову модернізацію нафтової інфраструктури. Після прийняття моделі МЗНН вестимуть
перемовини з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським
інвестиційним банком про кредит для масштабної модернізації. Нагадаємо, що Державне
агентство резерву є головним виконавцем у впровадженні реформи по формуванню
стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів. Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС,
Україна має до 1 січня 2023 року створити підтримувані запаси нафти і нафтопродуктів в
еквіваленті 90 діб чистого імпорту або 61 доби середньодобового споживання.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держрезерву

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

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

 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА

МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Лаборатория «Укртатнафты» получила аккредитацию
по новому международному стандарту

У ході перевірки на ТОВ «Новоукраїнський кар’єр»
встановлено шкоду – майже 1,5 млн грн

09.04.2019

В марте испытательный центр ПАО «Укртатнафта» был аккредитован
на соответствие стандарту ISO/IEC 17025:2017. Об этом говорится в
сообщении пресс-службы компании.
«Национальным агентством по аккредитации Украины был выдан аттестат об
аккредитации лаборатории ПАО «Укртатнафта», - говорится в сообщении компании. В
рамках процесса аккредитации коллективом испытательного центра «Укртатнафты» была
выполнена подготовка соответствующей информации, пройден аудит технических
ресурсов и продемонстрированы возможности заводской лаборатории. В компании
отметили, что в активе испытательного центра около 200 методов испытаний в сфере
нефтепродуктов. Поэтому по каждому методу предоставлялась документация, проверялась
информация, проводились сравнительные испытания. Напомним, в прошлом году
«Укртатнафта» освоила производство газа нефтяного сжиженного и битумов,
соответствующих европейским стандартам EN 589 и ЕN 12591, предварительно осуществив
ряд технологических усовершенствований, приобретя лабораторное оборудование и
расширив сферу аккредитации собственного испытательного центра. ПАО «Укртатнафта» крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн т.
В октябре 2007 г. оперативный контроль над «Укртатнафтой» установила группа «Приват».
ПАО «Укрнафта» в 2018 г. увеличила добычу нефти с конденсатом на 5% до 1488 тыс. т, но
при этом сократила добычу газа на 2,3% и выпуск сжиженного газа (СУГ) на 5,2%.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

05.04.2019

Фахівці Управління з контролю за використанням та охороною земель
ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській обл. встановили факт самовільного
зайняття земельної ділянки площею 48,0171 га.
Земельна ділянка розташована на території Новоукраїнської міської об’єднаної
територіальної громади Новоукраїнського району Кіровоградської області. За
результатами перевірки правопорушнику ТОВ «Новоукраїнський кар’єр» в особі директора
Трянової Алли Антонівни нараховано шкоду в сумі 1449064 грн 40 коп. (один мільйон
чотириста сорок дев’ять тисяч шістдесят чотири гривні сорок коп.). У зв’язку з ознаками
злочину матеріали перевірки направлено до правоохоронних органів. Додатково:
відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Державну службу
України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14.01.2015 № 15, постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2017
№ 1104 «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не
поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з урахуванням Плану
здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік,
затвердженого наказом Державної регуляторної служби України від 15.11.2018 № 152,
затверджено Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною
службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами rk.kr.ua
Інвестиційний прорив на
Чернігівщині
05.04.2019

БРСМ-Нафта продолжает покорять
столицу Украины
29.03.2019

В Киеве 29 февраля текущего года по улице Луговая, 13 открылся
новый автозаправочный комплекс под ТМ «БРСМ-Нафта». Об этом сообщает
пресс-служба компании.
Пополнение состоялось в рамках стратегии географического расширения бизнеса
2019 г., что полностью соответствует ожиданиям украинских автовладельцев, которые
систематически изучаются менеджментом сети. Комплекс выполнен в новом формате,
который в ноябре 2018 г. был оценен редакцией профильного журнала «Современная АЗС»
как лучший на рынках Украины, стран СНГ и Балтии. Зона обслуживания автомобилей
имеет удобную автомобильную развязку, навесную конструкцию с информационными
LED-панелями и современные мультитопливные колонки, что значительно экономит
время клиентов во время заправки. Наличие просторного и богатого на ассортимент
сопутствующих товаров пристанционного маркета позволяет водителям не только
приобрести все необходимое в дорогу или домой, а и отдохнуть, наслаждаясь ароматным
кофе и разнообразными горячими блюдам…
Читать полностью >>>
По материалам Компании «БРСМ-Нафта»
Апеляційний суд відхилив вимоги компанії Новинського
до мережі WOG на 266 млн грн
08.04.2019

Північний апеляційний госпсуд 2 квітня скасував рішення Госпсуду м.
Києва від 08.06.2017, яким частково було задоволено позов ТОВ "Сантос
Капітал". Про це повідомляє finbalance.com.ua
За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ “Сантос Капітал” є Вадим
Новинський. СП "Західна нафтова група" і ТОВ "Золотий Екватор" пов’язані з мережею АЗС
WOG, яка підконтрольна групі “Континіум” (її бенефіціари - нардеп Степан Івахів, бізнесмен
Сергій Лагур, Роман та Софія Єремеєві - діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва). Згідно з
судовими матеріалами, 21.12.2011 ТОВ «Сантос Капітал» придбало в банку «Форум» право
вимоги до відповідачів за 96,1 млн грн. 27.03.2013 між банком “Форум”, ТОВ "Сантос
Капітал", ТОВ "Євротон", ТОВ "Торговий Дім "Континіум Галичина", ТОВ "Нафто-Кредит
Інвест", ПрАТ "Херсонський нафтопереробний завод", ПрАТ "Роздільський керамічний
завод", СП "Західна нафтова компанія", СП "Західна нафтова група" (існуючі боржники) і
ТОВ "Західклінкергруп", ТОВ "Золотий Екватор", МПП "ВК Імпекс" (разом - нові боржники)
був укладений Рамковий договір щодо реструктуризації заборгованості існуючих
боржників для закріплення всіх домовленостей в одному документі. Вказаним договором
передбачалась також реструктуризація заборгованості і за генеральним кредитним
договором № 0041/06/22-KL від 29.11.2006. …
Читати повністю >>>

Читайте також: Мережа АЗС WOG відсудила
сама в себе 260 млн грн >>>

За матеріалами finbalance.com.ua
На «Параллели» открыта электротехническая лаборатория
11.04.2019

В апреле 2019 г. в компании «Параллель» для обеспечения
безопасной и бесперебойной работы электрооборудования на АЗС создана
собственная электротехническая лаборатория.
Техническая компетентность лаборатории подтверждена Свидетельством Запорожского научно-производственного центра стандартизации, метрологии и сертификации.
Современное оборудование новой электротехнической лаборатории «Параллели» позволяет быстро и качественно проверить состояние всех электросетей и приборов. Первые тестовые измерения состоялись на одной из АЗС в городе Запорожье. «Результаты, полученные в ходе проверки, подтвердили, что оборудование АЗС, на которой производилось
исследование, соответствует всем нормам и требованиям технической документации, –
рассказывает Сергей Пилипчук, и.о. Директора технического департамента. – Кроме того,
уже составлен график проведения электроизмерений на всех АЗС компании и проработан
дальнейший маршрут передвижения нашей лаборатории по всем объектам «Параллели».
Отметим, по результатам независимых исследований Института потребительских
экспертиз подтверждено качество бензина А-95 Perfekt компании «Параллель» всем
требованиям установленных стандартов. Проверка проб на соответствие нормативам
профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5) проходила в сертифицированной
лаборатории. Все образцы проверялись по одинаковым параметрам – октановое число,
содержание серы и объемные части аромати-ческих углеводородов и бензола. «Результаты
экспертизы были вполне ожидаемы, так как мы сотрудничаем только с надежными
поставщиками. Все нефтепродукты проходят многоступенчатый контроль качества. Отбор
проб и проверка топлива происходят на всех этапах поставки, начиная от нефтебазы и
заканчивая АЗС», – говорит Христо Иванчев, генеральный директор компании «Параллель».
Напомним, в начале марта стартовала работа собственной газовой службы «Параллели».
Читать полностью >>>
По материалам компании «Параллель»
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Сесія Чернігівської облради 4 квітня погодила надання дозволу на
користування родовищем кварцових пісків "Вершини" товариству з
обмеженою відповідальністю "Сенд Індастрі".
"Цей проект є унікальним не тільки в регіональному масштабі, а й у національному,
оскільки в Україні відсутній завод із виробництва листового скла. Україна його імпортує, в
основному, з Польщі, трохи з Росії та Білорусі", - розповів депутатам представник ТОВ
"Стюарт Флоат Гласс" Олег Семінський. За його словами, проект реалізують компанія
"Стюарт інженірінг" (США) та Швейцарський фонд P-Build Holding AG. Обсяг інвестицій
складає $250 млн. ТОВ "Сенд Індастрі", яке добуватиме пісок, зареєстроване в райцентрі
Городня Чернігівської області, а компанія "Стюарт інженірінг Україна", яка будуватиме
підприємство - в с. Ваганичі. Отже, підкреслив доповідач, всі податки, збори, екологічні й
рентні платежі залишатимуться в місцевих бюджетах. Від Семінського депутати дізналися,
що великі поклади кварцового піску в с. Ваганичі Городнянського району були виявлені ще
в 70-х роках минулого століття. Розвідки, проведені зараз, показали, що не весь пісок
придатний для виробництва скла, оскільки майже половина його містить домішки заліза.
Такий продаватимуть будівельникам доріг. Підприємство збудують у місті Городня на
території колишнього аеродрому. У власності інвесторів перебуває вже 49 га землі, на якій
ведуться підготовчі роботи, зокрема, розробляється детальний план території, йде процес
зміни цільового призначення земельної ділянки тощо. Як планується, промислова
потужність заводу становитиме 600 т скла на добу. На це йтиме 400 т кварцового піску.
Асортимент продукції складатиметься з листового скла і склопакетів, а в перспективі й
автомобільного скла для потужних виробників Німеччини, Франції та Італії. Реалізація
інвестпроекту дозволить створити 350 робочих місць: 250 - на заводі, 100 - на видобутку
піску. Частина фахівців пройде стажування в Європі й США. Збудувати підприємство
планується максимум за 3 роки. Отримати спецдозвіл на користування надрами
(родовищем кварцового піску) ТОВ "Сенд Індастрі" вдалося лише з другої спроби. Перша
була зроблена 20 грудня 2018 року, однак тоді депутати не підтримали проект рішення.
Читати повністю >>>
За матеріалами sklo.kiev.ua

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Украина существенно нарастила
выплавку металла
01.04.2019

В марте металлургические предприятия Украины увеличили
выплавку чугуна на 14,7%, стали на 16,1% и проката на 11,4%. Об этом
свидетельствуют данные ОП "Укрметаллургпром".
По предварительным данным, за прошлый месяц произведено: чугуна 1,80 млн т
(+14,7% относительно февраля 2019 г.), стали 1,96 млн т (+16,1%), проката 1,54 млн т
(+11,4%). За первый квартал 2019 года произведено: чугуна 5,18 млн т (97,9%
относительно периода январь-март 2018 г.), стали 5,50 млн т (+4,5%), проката 4,73 млн т
(+1,3%). Как сообщалось ранее, электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь"
международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК)
"Интерпайп" (Днепр) в 2017 году нарастил выплавку стали, по оперативным данным, на
39% по сравнению с 2016 годом — до 855 тыс. тонн. В декабре выплавлено 76 тыс. тонн
стали, тогда как в предыдущем месяце — 78 тыс. тонн.
Читать полностью >>>

Читайте также: Производство и потребление
металлопроката в Украине за 2 мес. 2019 г. >>>

По материалам delo.ua
Металлургические предприятия Украины намерены в мае 2019 г.
нарастить выплавку стали на 11,8%
11.04.2019

Металлургические предприятия Украины намерены в мае 2019 года
нарастить выплавку стали на 11,8% по сравнению с прогнозными
показателями апреля - до 1,9 млн тонн с 1,7 млн тонн.
Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром", план на май
предусматривает сохранение производства чугуна на уровне планов на апрель - 1,7 млн
тонн и увеличение выпуска общего проката на 13,3% - до 1,7 млн тонн с 1,5 млн тонн. По
уточненным данным "Укрметаллургпрома", в январе-марте произведено 15,57 млн тонн
железорудного концентрата (103% относительно аналогичного периода 2018г), 7,9 млн
тонн агломерата (99%), 5,47 млн тонн окатышей (103%), 2,61 млн тонн кокса валового 6%
влажности (97%), 5,21 млн тонн чугуна (99%), 5,51 млн тонн стали (105%), 4,78 млн тонн
проката (102%) и 280 тыс. тонн трубной продукции (104%). В марте произведено 1,834 млн
тонн чугуна (115% относительно февраля 2019 г.), 1,968 млн тонн стали (117%), 1,694 млн
тонн проката (115%). …
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

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Президент «Укрметаллургпрома» расказал о пошлинах ЕС,
«Укрзализныце» и трендах в отрасли
10.04.2019

Минувший, 2018 год был очень сложным для украинской
металлургии. В марте 2018 года Белый дом инициировал введение США
антидемпинговых мер в отношении импорта стальной продукции
происхождением из всех стран, кроме Мексики, Канады и Австралии.
Такие меры вынудили европейских металлургов, которые ранее реализовывали
свою продукцию в США, вернутся на свой отечественный рынок. В связи с этим по
обращению европейской ассоциации стали Eurofer, Европейская комиссия начала свое
защитное расследование и уже в июне 2018 ввела предварительные защитные меры в виде
квотирования импорта металлопродукции с пошлиной в 25% на объемы выше квоты. А со
2 февраля т.г. введено уже окончательное квотирование для 28 видов металлургической
продукции. При этом 11 видов украинской металлопродукции попали под действие этой
защитной меры. Также проблемными металлурги считают свои взаимоотношения с
монополистом грузовых железнодорожных перевозок "Укрзализныцей" от работы,
которой они во многом зависят. Критика работы железнодорожного гиганта звучит из уст
руководителей метпредприятий не первый год: металлурги жалуются на нерегулярную
работу перевозчика, а также на повышение тарифов на грузовые перевозки. При этом
железнодорожные перевозки занимают весьма внушительную долю в логистике
отечественной металлургии и отказаться от услуг монополиста совсем меткомбинаты не
могут. Также проблемой металлурги считают тарифы в морских портах. Не смотря на то,
что в прошлом году начало действовать решение о снижении портовых сборов на 20%, в
объединении металлургических предприятий "Укрметаллургпром" считают это снижение
недостаточным и указывают на рекомендации Всемирного банка, который предлагает
снизить портовые сборы на 60%. О проблемах отечественной металлургии в 2018 году, о
планах и вызовах отрасли в 2019, а также о специфике взаимоотношений металлургов с
"Укрзализныцей" рассказал президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков. ...
Читать интервью полностью >>>
По материалам uaprom.info

Ferrexpo Жеваго выкупит акции
Полтавского ГОКа
02.04.2019

Ferrexpo AG, которой принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа,
намерена использовать право принудительного выкупа акций у
миноритариев. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно ст. 65 закона "Об акционерных обществах", акционеры обязаны продать
акции по требованию владельца контрольного пакета. 189 млн 313 087 шт. именных
простых акций ГОКа, что составляет 99,11% уставного капитала, принадлежат
швейцарской Ferrexpo. Ее конечным бенефициаром является Константин Жеваго. Отметим,
Ferrexpo вновь отложила публикацию годового отчета, изначально запланированную на 20
марта, затем - не позже 3 апреля, сейчас анонсировано обнародование финансовых
результатов не позднее 25 апреля текущего года в связи с продолжающейся независимой
проверки в отношении благотворительных пожертвований компании в пользу Blooming
Land. Как указано в биржевом сообщении Ferrexpo в понедельник, работа учрежденного 4
февраля независимого комитета по проверке (Independent Review Committee - IRC)
продолжается, однако ему необходимо больше времени, чтобы быть в состоянии раскрыть
информацию в финансовой отчетности за 2018 год. "IRC изучает пожертвования,
сделанные Ferrexpo для благотворительной организации Blooming Land, и может сообщить,
что добился прогресса в получении объяснений относительно различий, содержащихся в
банковских выписках. IRC также получил свидетельство третьей стороны (включая
правительственные подтверждения) для объяснения некоторых возможных расхождений
в применении средств Blooming Land в соответствии с объявлением, сделанным 19 марта
2019 года", - констатируется в заявлении. Британская Ferrexpo plc с активами в Украине
владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций
Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. Группа Ferrexpo является крупнейшим
производителем и экспортером окатышей среди постсоветских стран. Акции Ferrexpo
котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ЮГОК нарастил выпуск железорудного
концентрата на 5,7%
02.04.2019

ГК "Метинвест" в январе сократил выручку на 7% к декабрю,
но нарастил EBITDA на 22,3%
11.04.2019

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании ГК
"Метинвест", в январе 2019 года снизилась на 7%, или на $68 млн, по
сравнению с предыдущим месяцем - до $900 млн с $968 млн.
Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным
ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, показатель EBITDA по
итогам января составил $126 млн, что на 22,3% (на $23 млн) больше, чем в декабре 2018 г.
($103 млн). Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона
группы за январь т.г. составила $18 млн (в декабре - "минус" $9 млн), в том числе "минус" $4
млн - от участия в СП ($2 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $99 млн (в декабре $113 млн), в том числе от СП - $13 млн ($11 млн). Расходы управляющей компании - $6 млн
($11 млн). Общая выручка в январе-2019 состояла из выручки метдивизиона в сумме $751
млн (в декабре - $809 млн), горнодобывающего - $289 млн ($314 млн), внутригрупповые
продажи - $140 ($155 млн). Общая задолженность компании в январе снизилась на $20 млн
по сравнению с декабрем - до $2,723 млрд с $2,743 млрд. При этом объем денежных средств
снизился на $57 млн - до $223 млн с $280 млн. Использованные в инвестдеятельности
денежные средства составили $90 млн, использованные в финансовой деятельности - $60
млн. Кроме того, как сообщается, "Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки
(произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в январе в объеме 92 тыс. тонн получил $43
млн, также от перепродажи 216 тыс. тонн плоского проката - $114 млн, 45 тыс. тонн
длинного проката - $25 млн, 57 тыс. тонн чушкового чугуна - $21 млн, 41 тыс. тонн кокса $13 млн. Отметим, Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта группы компаний
«Метинвест» до уровня «B+» с «B» с неизменным рейтингом восстановления «RR4» и со
стабильным прогнозом. Повышение рейтинга связано с улучшением структуры капитала
«Метинвеста» с более устойчивым профилем погашения и его обязательством расставлять
приоритеты по капитальным расходам, погашению задолженности и финансированию
оборотного капитала по сравнению с дивидендами. …
Читать полностью >>>
Читайте также: Метинвест объявляет
финансовые результаты за 2018 год >>>
По материалам interfax.com.ua
Interpipe Пинчука выпустит облигации на $330 миллионов в рамках
реструктуризации долга

Южный ГОК в январе-марте 2019 г. нарастил выпуск железорудного
концентрата на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- до 3 млн 183,4 тыс. тонн.
Как сообщается в пресс-релизе предприятия во вторник, за первые три месяца года
выпуск агломерата упал на 36,4% - до 331,8 тыс. тонн. В марте 2019 г. объем производства
концентрата вырос на 5,1%, до 1 млн 96,2 тыс. тонн по сравнению с тем же периодом 2018
года, но снизился выпуск агломерата на 47,8%, до 120,2 тыс. тонн. Как сообщалось, ЮГОК в
2018 году снизил выпуск концентрата на 0,2% по сравнению с 2017 г. - до 12 млн 246,9 тыс.
тонн, агломерата - на 6,1%, до 1 млн 746,3 тыс. тонн. Южный ГОК является одним из
основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата.
Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением
железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с
содержанием железа 58,18%. Сырьевую базу комбината составляют кварциты
Скелеватского месторождения, которое расположено в центральной части Криворожского
железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11
млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата. ЮГОК контролируется группой "Метинвест"
и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в
конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
ГОК “Сухая Балка” Александра Ярославского и Duferco заключили
контракт на поставку руды на 2,5 млрд грн
04.04.2019

Рудник “Сухая Балка” и компания Duferco заключили контракт на
поставки железной агломерационной руды на общую сумму 2,5 млрд грн
(около $93 млн по текущему курсу).
Сделка состоялась 9 января, сказано в повестке дня собрания акционеров ЧАО “Сухая
Балка” 11 апреля. Акционеры должны утвердить контракт, который подписал Геннадий
Баш, гендиректор ЧАО. Собрание также должно продлить еще четыре контракта на
поставку руды (агломерационной и доменной) от 2017 г. Сумма каждого контракта также
составляет 2,5 млрд грн: с US Steel Kosice, ЮГОКом (только аглоруды), ММК им. Ильича и
ООО “Оптимал Трейд”. Комбинат в 2018 г. увеличил добычу руды на 8,4%, до 2,7 млн т.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com

12.04.2019

Кипрская Interpipe Holdings Limited может выпустить облигации
номинальной суммой до $330 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых
и сроком погашения до 31 декабря 2024 года.
Как говорится в дополненной повестке дня собрания акционеров компании
"Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" (НТЗ), назначенного на 25 апреля,
на собрание выносится предоставление согласия на предоставление "Интерпайп НТЗ"
поруки по договору между Interpipe Holdings Limited, как эмитентом облигаций, и
трастовой компанией Madison Pacific Trust Limited в качестве доверительного управителя
облигациями. Предполагается, что облигации будут амортизируемыми: $150 млн по ним
будет погашено до 31 декабря 2023 г. Ранее в апреле ресурс Reorg Research со ссылкой на
свои источники сообщил, что "Интерпайп" получил 100% согласие кредиторов на
предложение о реструктуризации своих обязательств и планирует завершить их до 30
июня этого года. Как сообщалось, в сентябре 2018 года директор по финансам и экономике
"Интерпайпа" Денис Морозов заявлял, что компания продолжает переговоры с
кредиторами о реструктуризации обязательств на $1,25 млрд. При этом он подчеркнул, что
временных рамок для вынесения кредиторами решения нет. Ранее инвесткомпания
"Конкорд Капитал" со ссылкой на отчет агентства Reorg Research сообщала, что ТКК
"Интерпайп" во время встречи с кредиторами в Лондоне 17 июля представила
предварительный план реструктуризации обязательств на $1,25 млрд. Должник, в
частности, предлагал конвертировать указанную задолженность в шестилетние
еврооблигации на $310 млн, а также два кредитных транша: на $45 млн перед украинскими
банками и на $45 млн перед международными. Остальной долг будет списан. Держатели
евробондов и международные банки также получат ценные бумаги, выплаты по которым
будут привязаны к EBITDA "Интерпайпа". Украинские банки не получат соответствующих
бумаг, в то же время у них будет меньшее списание долга. Условия реструктуризации также
предполагают наложение на "Интерпайп" штрафа в размере $40 млн, если он допустит
невыплату по новым евробондам или кредитам перед международными банками.
Читать полностью >>>

ИнГОК приобрел пять хоппер-дозаторов
грузоподъемностью 70 т
05.04.2019

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК) купил пять
хоппер-дозаторов максимальной грузоподъемностью 70 т каждый. Об
говорится в выпуске газеты «Ингулецкий вестник».
Хоппер-дозатор используется для перевозки, механизированной выгрузки и
балластировки сыпучих грузов при техническом обслуживании и строительстве
железнодорожного пути. Объема одного такого саморазгружающегося вагона хватает на
дозировку 25 м пути. Новая техника позволит полностью исключить ручной труд при
техобслуживании и строительстве железнодорожных путей. «Реализация масштабной
инвестиционной программы, направленной на модернизацию производства и техническое
переоснащение, позволит предприятию работать еще эффективнее, снижая себестоимость
продукции и улучшая условия труда наших сотрудников», – комментирует генеральный
директор ИнГОКа Александр Герасимчук. Отметим, Ингулецкий горно-обогатительный
комбинат в марте увеличил выпуск товарного концентрата на 1,6%, до 956,9 тыс. т, по
сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Комбинат также увеличил добычу руды
на 1,9% и на столько же – объемы вывоза вскрышных пород. ИнГОК выполнил план по
производству продукции в полном объеме.
Читать полностью >>>
© Кристина Левчук
По материалам gmk.center

Читайте также: ГФС расследует, уклонялся ли
"Интерпайп" Пинчука от уплаты налогов >>>

По материалам biz.censor.net.ua
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ПАО «АМКР» обновил магнитную сепарацию
на обогатительной фабрике № 2

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

08.04.2019

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил модернизацию участка
магнитной сепарации на второй рудобогатительной фабрике (РОФ-2).
Общая стоимость инвестпроекта составила 63 млн грн.
Всего на РОФ-2 пять технологических секций, каждая из которых включает в себя по
три стадии измельчения, деления на фракции и магнитной сепарации, а также
обесшламливание и обезвоживание концентрата на участке фильтрации. Ранее, в 2009–
2010 годах, магнитные сепараторы заменили на двух секциях, а на оставшихся трех – с мая
2018-го по март 2019-го. За год с небольшим установлен 21 сепаратор вместо 69 старых.
Сокращение их количества не привело к потерям производства, наоборот, удалось его
увеличить на 950 тонн концентрата в месяц по каждой секции, по всем пяти – на 5 000
тонн. Главным образом, за счет снижения содержания железа в отходах обогащения – в
среднем с 1,9% до 1,45%. Новое оборудование финской компании Metso не только более
производительное благодаря сильному магнитному полю, но и энергоэффективное.
Уменьшение количества двигателей, эксплуатируемых на участке сепарации, позволило
фабрике сократить потребление электроэнергии на 73 квт/ч в сутки на каждой секции.
При этом остаются в резерве сепараторы, благодаря которым можно проводить
техобслуживание оборудования без остановки производство, что способствует снижению
простоев. Обе обогатительные фабрики были спроектированы в условиях ограниченного
пространства. Модернизация на РОФ-2 позволила высвободить место и получить
свободный доступ к деталям и узлам – техобслуживание теперь вести намного легче,
персонал стал меньше на это тратить времени, больше уделять времени технологии
производства. Кроме того, на каждой секции уменьшилась нагрузка на перекрытия
фабрики на 70 тонн, что повышает безопасность производства.
Читать полностью >>>
По материалам ПАО «АМКР»
СевГОК вложит 500 млн грн в большую
карьерную технику
09.04.2019

По материалам gmk.center

03.04.2019

ЧАО "Запорожкокс" в январе-марте текущего года сократило
производство продукции на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - до 212,5 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу компании во вторник, в марте произведено 73,5 тыс. тонн
доменного кокса, оперативный план выполнен в полном объеме. "Снижение производства
кокса по сравнению с аналогичным периодом 2018 года связано с проведением
капитального ремонта коксовой батареи №2. Инвестиции в ремонт – порядка 32 млн грн", поясняется в пресс-релизе. "Запорожкокс" производит около 10% выпускаемого в Украине
кокса, владеет полным технологическим циклом переработки коксохимических продуктов.
Кроме того, выпускает коксовый газ и пековый кокс. "Метинвест" является вертикально
интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа
СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО
"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

На Побужском ферроникелевом комбинате удалось
сократить отток персонала за рубеж
03.04.2019

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК) вложит 500 млн
грн в покупку 16 карьерных самосвалов до конца 2019 года. Об говорится в
сообщении на сайте предприятия.
Новые БелАЗы будут оборудованы камерами видеообзора, аналитической системой
пожаротушения и устройством сигнализации о приближении высоковольтной линии.
Каждый самосвал оснащен усиленной рамой и каркасом. Грузоподъемность одного такого
БелАЗа – 130 т. За смену он сможет перевозить около 800 куб. м горной массы. «Новым
БелАЗом управлять гораздо проще. Он укомплектован централизованными системами
смазки и диагностики, контроля давления в шинах, бортовым компьютером. Все продумано
для нашего комфорта: кондиционер, сиденье с инерционными ремнями», – рассказал
Александр Кучерявенко, водитель большегрузного автомобиля горнотранспортного цеха
№1 СевГОКа. По его словам, у каждого самосвала на борту есть цифровое табло, которое
указывает тоннаж. Это позволяет исключить риск перегрузки, что продлевает срок службы
техники. СевГОК в 2019 году продолжит увеличивать производство концентрата. Для этого
комбинат решил обновить парк большегрузных автомобилей, в том числе купить четыре
экскаватора, два буровых станка, семь тяжелых бульдозеров, водополивочную технику.
«Мы капитально ремонтируем подвижной состав и железнодорожные пути,
модернизируем оборудование перерабатывающего комплекса. Это позволит нам
планомерно наращивать объемы производства, улучшать условия труда, повышать
уровень безопасности», – отметил и.о. гендиректора СевГОКа Андрей Скачков. До конца
2019 года в карьерах комбината будет работать 91 самосвал.
Читать полностью >>>

ЧАО "Запорожкокс" сократил производство
продукции на 3,8%

Читайте также: СевГОК купил два карьерных
самосвала за 60 млн грн >>>

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Побужский
ферроникелевый
комбинат
(пгт
Побугское,
Кировоградская обл.), столкнувшийся с масштабным оттоком персонала в
мае 2018 года, сумел стабилизировать ситуацию.
По его словам, увеличение количества желающих выехать на сезонные работы
привело к вынужденному увеличению затрат на подготовку новых специалистов, которые,
по итогам 2018 года, выросли в 4 раза и составили почти 700 тыс. грн. Вместе с тем, как
отметил топ-менеджер, благодаря повышению заработной платы на 38% с 01.07.2018, а
также активно реализуемым социальным программам в пгт Побугское, ситуацию удалось
стабилизировать. В частности, можно увидеть, что по итогам декабря 2018 года на работу
было принято на 11 человек больше, чем требовалась по штатному расписанию. «В
прошлом году у нас, начиная с мая, начался очень интенсивный отток персонала:
работники начали выезжать за границу на сезонные работы. Нам пришлось брать людей
«со стороны» и обучать их. Поэтому эти все затраты были внеплановыми. На сегодняшний
день ситуация стабилизировалась. В декабре мы приняли на работу на 11 человек больше,
чем требовалось. С учетом повышения зарплаты на 38% с 01.07.2018, народ сейчас
стремится работать на заводе», – сообщил Олег Беспалов. Согласно отчету предприятия,
средняя заработная плата на комбинате составляет 10 656 грн., что на 5,4% выше, чем по
Украине. По уверениям генерального директора, в случае стабильной работы предприятий
в 2019 г., руководством ПФК планируется сделать повышение зарплат ежеквартальным. Он
заметил, что на снижение отрицательного влияния трудовой миграции на работу
предприятия послужил и факт многолетней социально направленной политики
предприятия по отношению к местной общине. Так, в 2018 году затраты на содержание
социальной сферы пгт Побугское составили 4,5 млн. грн. (117,8% к 2017 году). На
спонсорскую помощь, культурно-массовую работу и оздоровление сотрудников ПФК
потратил 5,6 млн. грн., а в 2019 году эти затраты составят 6 млн. грн. «Комбинат
продолжает инвестировать в инфраструктуру пгт Побугское и финансировать социальные
программы. Социальная составляющая – один из наиважнейших приоритетов нашей
работы», – подвел итог генеральный директор ПФК Олег Беспалов.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
Завод Коломойського-Пінчука виграв спір у ДФС щодо 305 млн грн
податкового кредиту з ПДВ

Порошенко подписал закон о повышении пошлины
на экспорт металлолома
03.04.2019

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о повышении
пошлины на экспорт металлолома с 42 евро до 58 евро за тонну на два
года. Об этом сообщает biz.censor.net.ua
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице
соответствующего законопроекта №9474 на сайте Верховной Рады. Документ возвращен с
подписью президента 3 апреля. Как сообщалось, Верховная Рада 28 февраля приняла за
основу и в целом закон об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем
рынке (№9474), повысив пошлину на экспорт лома с 42 евро до 58 евро за тонну и продлив
ее действие на два года. Напомним, Украина при вступлении в ВТО в 2008 году взяла
обязательство в течение шести лет сократить пошлину на экспорт лома до 10 евро за
тонну. С 15 сентября 2016 г. экспортная пошлина на металлолом согласно принятому Радой
в июле закону была повышена с 10 евро за тонну до 30 евро за тонну, а весной 2018 г. - до
42 евро за тонну. Учитывая положительные результаты действия металлургического
закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено
еще на год. Отметим, украинские предприятия за 2 мес. 2019 г. снизили экспорт лома черных
металлов в 7,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 11,392 тыс. тонн.
Читать полностью >>>

Читайте также: Экспорт металлолома
упал с начала года в 7 раз >>>

По материалам biz.censor.net.ua
Компания «УКРМЕТ» может начать поставлять лом на
Молдавский метзавод уже в мае
09.04.2019

Компания «УКРМЕТ» может начать поставлять металлолом на
Молдавский металлургический завод в Рыбнице уже в мае. Об этом сообщил
председатель наблюдательного совета «УКРМЕТ».
«Если и будем поставлять, то из ближайших к данному предприятию регионов –
Одесской или Винницкой области. Может быть, какие-то небольшие потоки у нас пойдут
уже в следующем месяце», – уточнил в інтерв’ю изданию GMK Center Константин Басс,
председатель наблюдательного совета «УКРМЕТ». Глава набсовета компании заверил, что
пока действовали санкции в отношении Молдавского метзавода, компания «УКРМЕТ» на
завод металл не поставлял. «Какие-либо противоправные действия мы не осуществляли, и
у нас с государственными органами никаких вопросов не было», – добавил он. Согласно
указу Президента №82 от 19 марта 2019 г., Молдавский метзавод исключен из
санкционного списка юридических лиц, в котором он находился с 21 июня 2018 г. Снятие
санкций предполагает отмену всех ограничений, связанных с торговыми операциями и
выполнением экономических и финансовых обязательств перед заводом. До ввода санкций
ММЗ импортировал 80% украинского лома, поставляемого на внешние рынки.
Читать полностью >>>
© Александр Бердинских
По материалам biz.censor.net.ua
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Дніпропетровський окружний адмінсуд своїм рішенням від 15.01.2019
задовольнив позов АТ “Нікопольський завод феросплавів” в справі
№804/7970/17. Про це пише finbalance.com.ua
Своїм рішенням суд визнав протиправним та скасував повідомлення-рішення Офісу
великих платників податків ДФС від 17.08.2017, яким підприємство було зменшено суму
податкового зобов`язання з ПДВ за серпень, вересень, грудень 2013 р., січень, лютий
березень 2014 р. на 354,4 млн грн та зменшено суму податкового кредиту з ПДВ за вказані
періоди на 305,6 млн грн. Згідно з судовими матеріалами, ТОВ “Уністрой” поставило на
адресу позивача товари (паливно-мастильні матеріали) на загальну суму 1,53 млрд грн та
виписало відповідні податкові накладні за фактом постачання товару на аналогічну суму, в
т.ч. ПДВ - 305,6 млн грн. Оплата придбаного товару у вказаних господарських операціях
відбулася у безготівковій формі, що “підтверджується наданими платіжними дорученнями
та банківськими виписками”. Як констатується, у подальшому придбані у “ТОВ Уністрой”
нафтопродукти були реалізовані позивачем на адресу низки підприємств-покупців, у т.ч.
ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", ВАТ "Нафтопереробний комплекс Галичина", ТОВ "Кременчукнафтопродуктгруп" тощо. “Враховуючи умови укладених
договорів та специфіку придбаної позивачем продукції у ТОВ “Уністрой”, суд вказує, що
позивач має та надав відповідні належно оформлені первинні документи, які в сукупності
свідчать про факт вчинення господарських операцій із зазначеним контрагентом,
натомість доводи контролюючого органу щодо нереальності господарських операцій не
знайшли свого підтвердження під час розгляду справи”, - констатував Дніпропетровський
окружний адмінсуд. Офіс великих платників податків ДФС подає апеляційну скаргу на
судове рішення від 15.01.2019. Додамо, що 27.03.2018 Дніпропетровський окружний
адмінсуд частково задовольнив позов “Нікопольського заводу феросплавів” (в справі
№804/7993/17) та скасував податкове повідомлення-рішення Офісу великих платників
податків ДФС №0007684617 від 17.08.2017 року в частині зменшення суми від`ємного
значення об`єкту оподаткування податком на прибуток у розмірі 347,5 млн грн. Водночас
тоді суд відмовив у задоволенні позовних вимог в частині зменшення суми від`ємного
значення об`єкту оподаткування податком на прибуток у розмірі 38,5 млн грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

Европа хочет украинский титан, но к нашим ресурсам
имеют доступ только «свои»
Металлургический комбинат "Запорожсталь" сократил
выплавку стали на 2%
01.04.2019

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" в январемарте 2019 года сократил выплавку стали на 2% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 1 млн 28,4 тыс. тонн.
Производство проката в первые три месяца года сократилось на 9,7% - до 805 тыс.
тонн, чугуна - на 0,5%, до 1 млн 115,1 тыс. тонн. В марте произведено 387,1 тыс. тонн
чугуна, 356,4 тыс. тонн стали, 296,3 тыс. тонн проката. Как сообщалось, "Запорожсталь" в
2018 г. нарастила выпуск проката на 10% по сравнению с 2017 годом - до 3 млн 537,4 тыс.
тонн, стали на 4,6% - до 4 млн 105,8 тыс. тонн, чугуна - на 15,6%, до 4 млн 386,5 тыс. тонн.
МК "Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины,
продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем
рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный
стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и
низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.
Основными потребителями продукции являются производители сварных труб,
предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения,
производители изделий бытовой техники. "Запорожсталь" находится в процессе
интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем
Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО
"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ММК нарастил выпуск общего
проката на 20,7%
02.04.2019

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича, в январемарте 2019 года нарастил выпуск общего проката на 20,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 850 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, производство стали
за этот период возросло на 20,1% - до 966 тыс. тонн, но снизилось чугуна – на 3,8%, до 1,125
млн тонн. В марте ММК произвел 287 тыс. тонн общего проката, 337 тыс. тонн стали, 384
тыс. тонн чугуна. Как сообщил "Метинвест Мариуполь" в Facebook во вторник, на ММК на
новом комплексе машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №4 с момента его
запуска 1 марта текущего года переработано в сталь около 375,3 тыс. тонн чугуна и
произведено 423 тыс. тонн литых заготовок, в том числе товарных слябов премиумсегмента. Товарные слябы отправлены заказчикам в Италию и Таиланд. "Высокое качество
слябов, а также гибкость разливки даже при изменении параметров на новом
сталелитейном комплексе обеспечивает ряд специальных технологических систем.
Системы DynaGap (динамического мягкого обжатия ручья) и Smart Segment Design
(оптимизация качества продукта) обеспечивают улучшение качества макроструктуры
слябов, снижают количество поверхностных и внутренних дефектов, что в результате дает
выход годной продукции на уровне 98%", - констатируется в пресс-релизе. При этом
отмечается, что ввод в эксплуатацию сталелитейного комплекса позволил расширить
марочный и геометрический сортамент отливаемых слябов с жесткими требованиями по
качеству и увеличить портфель заказов. ...
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Днепровский металлургический комбинат увеличил
выпуск проката на 3,2%
02.04.2019

Днепровский металлургический комбинат по итогам января-марта
2019 года увеличил выпуск проката на 3,2% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года - до 639 тыс. тонн.
За первые три месяца года ДМК нарастил выплавку стали на 2,8% - до 627 тыс. тонн,
но снизил чугуна - на 13,3%, до 567 тыс. тонн. В марте ДМК произвел 229 тыс. тонн проката,
227 тыс. тонн стали, 203 тыс. тонн чугуна. Как сообщается на корпоративном сайте
предприятия со ссылкой на главного прокатчика, начальника прокатного цеха Александра
Олейника, ДМК готовится к выпуску нового вида продукции: в прокатном цехе с 15 по 18
марта проведены пусконаладочные работы и опробование восстановленного с помощью
специалистов Краматорского завода тяжелого машиностроения обдирочного станка.
Обработаны три пробные горячекатаные заготовки, после устранения всех замечаний
проведена еще одна обработка заготовки. "Следующий этап – разработка технологической
инструкции и получение необходимых навыков персоналом. Впоследствии это даст нам
возможность производства на трубозаготовочном участке заготовки для котельных труб.
На комбинате этот процесс существовал давно, затем стал невостребованным (...) Будем
налаживать производство этой продукции и доведем процесс до максимальной
эффективности", - сказал А. Олейник, которого цитирует пресс-центр. Как сообщается, что в
прокатном цехе продолжается совершенствование технологической схемы выпуска осевой
заготовки из слябов размером 1250х300 мм, поставляемых "Азовсталью". 15 марта
завершилась токарная обработка партии осей, результаты - положительные. ...
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

Новые гидроциклоны установлены на фабрике
карьера №8 филиала «ИГОК»
01.04.2019

Батарея гидроциклонов Cavex отныне работает на обогатительной
фабрике карьера №8. Она состоит из 5-ти гидроциклонов 500CVX10.
Производитель оборудования - я Weir Manerals Europe Limited.
Гидроциклон осуществляет разделение твердых частиц по размерам в жидкой среде
и обесшламливает продукты обогащения. Для разделения используется не ускорение силы
тяжести или скорость осаждения, а центробежная сила, создаваемая в корпусе гидроциклона. Начальник службы главного обогатителя филиала Павел Васянович объясняет, что
по сравнению со старым гидроциклоном ГЦ-1000, который ранее работал на фабрике,
Cavex обеспечивает наибольшую эффективность разделения материала. Для этого типа
гидроциклонов характерна максимальная пропускная способность и большой срок работы
внутренней поверхности гидроциклона, благодаря использованию износостойкой резины.
Стоимость приобретенного оборудования составила почти 1,860 млн грн (с НДС). Андрей
Колесник, руководитель наладочной группы, утверждает, что конструкция гидроциклонов
Cavex имеет оригинальную форму камер. В ней отсутствуют острые грани и прямые углы,
что обеспечивает плавное смешивание потока пульпы на подаче и плавное ее вращение
внутри рабочей камеры. …
Читать полностью >>>
По материалам АО «ОГХК»
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Грядущий выход Великобритании из ЕС запустил цепочку слияний
капитала в титановой промышленности – химикаты, порошки и сплавы
титана набирают все большую популярность на мировых рынках.
Керамика и этот металл выходят в лидеры среди материалов для стремительно
набирающей обороты индустрии многомерной 3D печати. Украина в прошлом году
приобщилась к этому тренду, освоив новую для нашей страны отрасль - начала выпускать
титановые лопатки для турбин АЭС, а также запустила серийную 3D печать элементов
ракетных двигателей. Но в целом украинский титановый сектор остается вне внимания
властей в части развития отраслевых программ и продолжает выглядеть сырьевым
придатком других стран. Фактически, при полном попустительстве со стороны государства
рынок монополизирован одним крупным частным игроком, компаниями Д.Фирташа и его
многочисленными российскими партнерами. Среди них, например, «Ассоциация Титан»,
которая надоумила украинского «титанового короля» попытаться купить одно из месторождений в Индии. Сделка так и не состоялась, а против самого Фирташа выдвинуло
обвинения ФБР США. Но, похоже, с недавних пор Вашингтон Киеву не указ. Потому что,
несмотря на американскую судимость, в Украине Фирташ смог к 2018 г. построить новый
ГОК в Днепропетровской области. А также сумел беспрепятственно нарастить экспорт
украинского титанового сырья компаниями его группы, который вырос не менее чем на
70% по сравнению с предыдущими годами. Впрочем, кроме монополизации, в сфере
развития украинского высокого передела титана просматривается еще одна проблема – это
полный контроль российской государственной Rusatom Overseas JSC над украинским
машиностроительным заводом-гигантом «Энергомашспецсталь» (ЭМС), который работает
в прифронтовом Краматорске. Предприятие производит поковки корпусов реакторов для
российских АЭС и атомных подлодок. Еще одно предприятие Краматорска, это
технологически связанный с ЭМС завод НКМ3, который напрямую вовлечен в титановую
индустрию, является одним из немногих в мире производителей сверхтяжелых прессов
титановой штамповки. Контролирующую украинский завод ЭМС офшорную российскую
государственную Rusatom Overseas возглавляет сбежавший из Киева в 2014 г. экс-директор
НАЭК «Энергоатом» Никита Константинов, а бывший директор этого завода, Максим
Ефимов, является одним из самых богатых депутатов правящей парламентской коалиции.
Не меньшие позиции в Киеве занимают и учредители НКМ3. Словом, связи российского
бизнеса в Краматорске со Киевом находятся на достойно высоком уровне. По этим и
многим другим причинам, тема развития проката и ковки титана, как говорится, не в
глубоком почете у официальных украинских властей. Она также находится
преимущественно за бортом внимания прессы. В итоге, уникальные украинские титановые
прессы, которые работают по всему миру, оформляются через российский бизнес и даже
всюду считаются российской техникой. Это касается и горизонтального пресса в 75 тыс.
тонн, который работает на заводе Ural Boeing Manufacturing в российской «Титановой
Долине» в Верхней Салде под Екатеринбургом. И пресса краматорского изготовления в 65
тыс. тонн, который работает во Франции – на самом крупном в Европе титановом заводе
Aubert & Duval, который входит в группу компаний Eramet Эдгарда Ротшильда. ...
Читать полностью >>>
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Мечта для Tesla: в земле Украины $80 млрд.
Кому они достанутся?
03.04.2019

В 2030 году по планете будут ездить 125 млн электроавтомобилей, это в
40 раз больше чем сейчас, говорится в прогнозе Международного
энергетического агентства. Об этом пишет Диана Манучарян на biz.liga.net
Важнейшая деталь электромобиля - батарея. А основные компоненты батареи литий и кобальт. Эти два металла уже называют "золотом 21 века". За последние 5 лет цена
на литий выросла втрое, и по прогнозам Bloomberg New Energy Finance, в следующие 20 лет
спрос увеличится почти в 40 раз. Это неизменно приведет к еще большему росту цен. По
оптимистичным оценкам, в Украине находится до 10% разведанных мировых запасов
лития. В сегодняшних ценах это более $80 млрд. На практике доходы Украины от добычи
металла близки у нулю. LIGA.net разбиралась, что сдерживает инвесторов и не пропустит
ли Украина золотую лихорадку 21 века.
Большая тройка и Украина. Литий - основной металл, который используют в
изготовлении батарей электромобилей. Годовое потреблениие лития в мире оценивается
примерно в 27 000 т. По прогнозам GlobalData, к 2022 г. спрос вырастет вдвое до 58 300 т.
Сейчас основными поставщиками выступают страны, так называемого, литиевого
треугольника: Австралия, Аргентина и Чили. На них приходится около 70% всего мирового
запаса. Лидирует Австралия - она поставляет 18 300 тонн, следом идет Чили - 14 100 тонн и
Аргентина - 5500 т. А что Украина? "В стране богатейшие месторождения лития и кобальта
в Европе, Украина может стать мировым центром по производству батарей и
электрокаров", - написал на своей Facebook-странице пару месяцев назад министр
инфраструктуры Владимир Омелян. Публичной информации об украинском литии
немного: объемы запасов еще в 2005 году засекретила СБУ, теперь у них статус гостайны.
По данным еще советской геологоразведки, они могут колебаться в пределах 500 000 – 5
млн тонн. Для сравнения, мировые запасы оцениваются в 53 млн тонн. В Украине есть три
литиевых месторождения - Шевченковское в Донецкой области, Полоховское и
Станкуватское - в Кировоградской. Добыча на них сейчас не ведется. Цена вопроса? Пять
млн тонн лития украинских запасов могли бы стоить около $82,5 млрд, согласно цене
металла в мире, которые приводит ресурс Metalary. Бум на литий продолжается уже
четыре года, в Украине его никогда не добывали. Почему? Во-первых, месторождения
лития надо исследовать: подтвердить данные бурения времен СССР и провести
дополнительное изучение, рассказывает LIGA.net Дмитрий Кащук, директор ОО "Наука,
Розвідка, Видобування" и бывший глава Госгеонедр. Для этого нужен рынок разведочных
компаний, которого в Украине нет, считает Андрей Смолин, директор представительства
добывающей компании Avellana Gold. "Сейчас инвесторы должны брать на себя высокие
риски, получая две лицензии - сперва на разведку, а затем на добычу. От разведки
месторождения до эксплуатации уходит, как правило, 15-20 лет. За это время часто
меняется уровень ренты, возрастают юридические риски", - объясняет проблему эксперт.
Вторая причина - нехватка инвестиций - частично следует из первой. "Затраты в период
разведки месторождения редкоземельных металлов составляют от $30 млн, - подсчитал
Смолин. - Вложить такую сумму в малоизученный объект – большой риск". В-третьих,
нужна технология переработки литиевой руды в литиевый концентрат, который нужен
для батарей. В Украине этой технологии нет. "Без этого мы не можем конкурировать со
странами "литиевого треугольника", - говорит Кащук.
Кому принадлежит наш литий. Повышенная активность на редкоземельном
рынке началась в последние два года. В 2017 г. Госгеонедра передали Полоховское месторождение компании Укрлитийвидобування, принадлежащей дубайской Harsam Ores FZE и
украинским бизнесменам Игорю Воронову и Олегу Кадникову. Они получили от Госгеонедр
эксклюзивное право на добычу лития сроком на 20 лет. В 2018 спецразрешение на добычу
в Шевченковском месторождении дали компании Петро-Консалтинг. Расследование сайта
"Наші гроші" связывает ее с окружением депутата от БПП Игоря Кононенко, бизнеспартнера президента Петра Порошенко. Эксклюзивные права передавались без конкурса,
по процедуре апробации - компании якобы провели дополнительное изучение объектов за
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свои свой счет. "Петро-Консалтинг подала документы о том, что сделала переоценку
запасов Шевченковского месторождения Донецкой области. Но сделано это было без
проведения геолого-разведочных работ, только на основе старых советских документов об
открытии месторождения", - отмечали "Наши гроши".
Эти две компании были
единственными, кто изъявил такое желание, уверяют в пресс-службе Госгеонедр.
Намерение добывать литий обошлось Петро-Консалтингу в $1 млн - такой взнос компания
заплатила за разрешения и геологическую информацию. Эта информация содержалась в
приложении к спецразрешению на добычу, доступ к которому сейчас заблокирован на
сайте Госгеонадр. Это небольшая сумма, учитывая что фирма рассчитывала на выручку в
$90 млн в год. В ее планах значилась добыча 450 000 тонн литиевой руды, начиная с 2020 г.
Ни одна из компаний пока не начала добычу, сообщили в пресс-службе Госгеонедр.
Шевченковское месторождение практически не изучено. Чтобы понять, чего и сколько
находится в земле, надо проводить разведку, на которую уйдет от $10-20 млн, говорит один
из участников рынка на правах анонимности. "Мне кажется, Петро-Консалтинг взяла его
для перепродажи, но в таком состоянии и в такой близости от АТО, оно никому из западных
инвесторов, в принципе,
не нужно", - рассказывает собеседник LIGA.net. Больше
перспектив, по его мнению, у Полоховского месторождения. Его лучше исследовали
советские геологи, к тому же Укрлитийвидобування уже провела проверочное бурение.
Разведка там обойдется в $2-2,5 млн, рассказывает участник рынка на правах анонимности.
Сказать, сколько компании могут заработать на месторождениях, сейчас нельзя. На
изучение и составление ТЭО и бизнес-плана, уйдет 2-3 года, считает Смолин.
Что еще в батарейке? Кобальт - второй по значимости металл, использующийся в
производственной цепочке батарей. Больше половины всего кобальта на мировой рынок
поступает из Демократической Республики Конго, одной из самых бедных и
коррумпированных стран мира. Конголезский кобальт не раз оказывался в центре
скандалов - для его добычи используют в том числе детский труд. Для министра Омеляна,
который утверждает, что в Украине находятся крупнейшие в Европе залежи кобальта, есть
плохие новости. "Как таковых месторождений кобальта в Украине нет, - объясняет Смолин.
- Он обычно присутствует в тех же минералах, что и никель (не более 0,04%), эти
месторождения давно не разрабатываются из-за низкого содержания никеля". В Украине
работает "Побужский ферроникелевый комбинат", но он перерабатывает никелевую руду,
добываемую в Гватемале. Всего в батарее электроавтомобиля около 12 металлов. В
Украине есть несколько: марганец, графит, ванадий. "Хорошие перспективы в отношении
марганца и графита, сырьевых материалов, которые также используются в производстве
батарей", - рассказывает Владимир Михайлов, директор института геологии КНУ им. Т.
Шевченко. Украина также лидерует в Европе по запасам марганцевых руд, а в мире
уступает только ЮАР. В стране есть шесть местонахождений графита, правда, добыча
ведется только в одном, Завальевском, отмечает Михайлов. Графит могут не только
добывать, но и брать из отходов производства металлургических комбинатов. Из всего
списка, по мнению Смолина, экономический интерес представляет также ванадий. Как и
графит, это вторичный металл, получаемый из отходов производства. В Украине
действительно есть перспективы в отношении металлов для батарей электромобилей. Но
без привлечения инвестиций в их изучение, а потом и добычу, они рискуют так и остаться в
советских справочниках. Геологические исследования всегда несут высокий риск ценой в
десятки миллионов долларов. Оценить успех вложений можно лишь через 3-5 лет
разведки. Если государство хочет быть причастным к электромобильной эре, то ее задачаминимум - не мешать здоровой конкуренции в добывающей индустрии.
Читать полностью >>>
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Суди залишили «Укрлітійвидобуванню» найбільше родовище літію,
посилаючись на документи 2011 р.
04.04.2019

Суд відмовився задовольнити позов прокуратури м. Києва, яка
вимагала скасувати спеціальний дозвіл ТОВ «Укрлітійвидобування» на
видобування
петалітових
літієвих
руд
Полохівського
родовища
Маловисківського району Кіровоградської області.
Про це свідчить постанова Шостого апеляційного адмінсуду (судді Василенко Я.М.,
Кузьменко В.В., Шурко О.І.) від 19 березня 2019 р. Прокуратура заявила, що видача наказу
Держгеонадр України від 18.01.2017 та подальше надання фірмі «Укрлітійвидобування»
спеціального дозволу без проведення аукціону відбулось з порушенням законодавства.
Зокрема, прокурор наголошував, що заявку на отримання спецдозволу також подавало ПАТ
«Державна акціонерна компанія «Українські поліметали». Суд цей аргумент відкинув. Він
вказав, що ДАК «Українські поліметали» подавало чотири заявки навесні 2016 р., і у жовтні
того ж року отримало відмову Держгеонадр у зв’язку з липневою довідкою ДФС про
наявність у ДАК боргу зі сплати податків та загальнодержавних платежів. А «Укрлітійвидобування» звернулося зі своєю заявою у листопаді 2016 р., після чого у січні 2017 р. був
виданий наказ Держгеонадр. Суд вказує, що Порядок надання спеціальних дозволів на
користування надрами, затверджений постановою КМУ від 30.05.2011 за № 615, передбачає
надання дозволу без проведення аукціону. Однією з умов для цього є здійснення за власні
кошти геологічного вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин.
«Укрлітійвидобування» надало відповідну довідку, і отримало спецдозвіл без конкурсу,
зазначає суд. Між тим, за даними прокуратури, видача вказаних документів відбулася за
відсутності належних погоджень Кіровоградської обласної ради та Мінприроди. У відповідь
суд вказав, що в матеріалах справи є відповідне рішення Кіровоградської облради від 2011
р. На день звернення «Укрлітійвидобуванням» за спецдозволом це рішення не було
скасовано чи визнане нечинним, зазначив суд. Стосовно відсутності у пакеті документів
«Укрлітійвидобування» належного погодження Міністерства екології (наказу міністерства
та рішення відповідної комісії про прийняття рішення щодо надання надр у користування),
то суд зазначив таке. На підтвердження наявності погодження Міністерства екології фірма
«Укрлітійвидобування» надала до Держгеології листи від 2011 та 2016 рр. У листі від 2011
року Мінприроди повідомило «Укрлітійвидобування» про те, що 25.11.2011 комісією
прийнято рішення підтвердити можливість надання спеціального дозволу на користування
надрами ТОВ «Укрлітійвидобування» за умови дотримання вимог природоохоронного та
земельного законодавства. У листі від 2016 року Мінприроди надало фірмі копію листа
2011 року, чим фактично засвідчило про актуальність рішення комісії від 25.11.2011 щодо
підтвердження можливості надання спеціального дозволу на користування надрами. При
цьому, вказує суд, доказів скасування цього рішення комісії Мінприроди від 25.11.2011 чи
визнання його нечинним суд не отримав, як і беззаперечних, достатніх і допустимих
доказів порушення міністерством відповідної процедури під час його прийняття. Суд додав,
що оскільки Порядком №615 не передбачено обов’язок заявника надавати саме наказ
Мінприроди про погодження надання надр у користування, Держгеонадра правомірно
прийняло листи Мінприроди в якості підтвердження отримання фірмою «Укрлітійвидобування» відповідних погоджень. 10 грудня 2018 р. Окружний адмінсуд Києва (суддя
Добрівська Н.А.) відмовив прокуратурі у задоволенні позову. А апеляційний суд 19 березня
цього року залишив це рішення без змін. Нагадаємо, ТОВ «Укрлітійвидобування» було
створене у березні 2011 і належало оточенню нардепа від Партії Регіонів Юрія Іванющенка
та сина екс-прем’єр-міністра Микола Азарова – Олексія. У 2011 році фірма через схему
отримало 120 га землі на Полохівському літієвому родовищі, запаси якого оцінюються як
одні з найбільших в Європі. Після змінила влади «Укрлітійвидобування» отримало нових
власників – компанія «Харсам Орес Фзе» (ОАЕ, кінцевий бенефіціар – єгиптянини Міна Азер
Мамлук) 85%, Ігор Воронов (10%) і Олег Кадніков (5%). …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

24

Украинские предприятия нарастили импорт меди
и медных изделий на 30,1%
10.04.2019

Украинские предприятия в январе-марте 2019 года нарастили импорт
меди и медных изделий в стоимостном выражении на 30,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до $27,419 млн.
Согласно таможенной статистике, экспорт меди и медных изделий в первые три
месяца года снизился на 57,4% - до $19,412 млн. В марте медь и медные изделия
импортированы на сумму $11,753 млн, экспортированы - на $7,739 млн. Кроме того,
Украина за 3 мес. нарастила импорт никеля и изделий из него на 3,4% – до $24,133 млн (в
марте - $8,338 млн), сократила алюминия и изделий из него - на 4,4%, до $78,605 млн
($27,829 млн), нарастила свинца и изделий из него на 11,8%, до $3,193 млн ($0,918 млн), но
снизила олова и изделий из него на 38%, до $0,809 млн ($450 тыс.), цинка и цинковых
изделий - на 43,1%, до $12,237 млн ($4,986 млн). Экспорт алюминия и изделий из него в
январе-марте-2019 снизился на 33,5% - до $23,888 млн (в марте - $8,836 млн), свинца и
изделий из него на 49,8% - до $5,285 млн ($2,302 млн), никеля и изделий - на 70,8%, до
$0,671 млн (в марте - $0,265 млн). Экспорт цинка в январе-марте-2019 составил $197 тыс.,
тогда как в январе-марте-2018 - $42 тыс. (в марте-2019 он составлял $111 тыс.). Экспорт
олова и изделий в январе-марте-2019 составил $20 тыс. (в марте - $5 тыс.), тогда как в
январе-марте-2018 он составлял $257 тыс.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украина увеличила импорт алюминиевых руд и
концентрата (бокситов) на 22%
11.04.2019

Украина за 3 мес. 2019 г. увеличила импорт алюминиевых руд и
концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 22% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 1 млн 407,386 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, за этот период импорт бокситов в денежном
выражении возрос на 35,3% - до $61,139 млн. При этом импорт осуществлялся в основном
из Гвинеи (58,47% поставок в денежном выражении), Гайаны (36,49%) и Бразилии (4,77%).
В январе-марте-2019 и январе-марте-2018 Украина не осуществляла реэкспорт данного
сырья. Бокситы являются алюминиевыми рудами, используемыми в качестве сырья для
получения глинозема, а из него - алюминия. Применяются также в качестве флюсов в
черной металлургии. В Украину бокситы импортирует Николаевский глиноземный завод
(НГЗ), по заявлениям Объединенной компанией (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ)
проданный в октябре 2017 года компании Glenсore. Из бокситов производится глинозем.
"РусАлу" в Украине принадлежит доля в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК),
который прекратил выпуск первичного алюминия и глинозема.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украина увеличила импорт марганцевой руды и концентрата
в натуральном выражении на 7,6%
11.04.2019

Украина в январе-марте 2019 г. увеличила импорт марганцевой руды и
концентрата в натуральном выражении на 7,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 356,412 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, за указанный период импорт марганцевой руды и
концентрата в денежном выражении возрос на 15,7% - до $70,088 млн. При этом основной
импорт осуществлялся из Ганы (70% поставок в денежном выражении), РФ (21,87%) и
Грузии (8,12%). В январе-марте Украина экспортировала марганцевую руду и концентрата
в размере 67 тонн на сумму $10 тыс. в Польшу, тогда как за три месяца 2018 года
экспортировала 5,602 тыс. тонн на $468 тыс., экспорт осуществлялся в Чехию (44,66%
поставок), РФ (29,27%) и Словакию (22,44%). В Украине добывают и обогащают
марганцевую руду Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и Марганецкий горнообогатительные комбинаты (оба - Днепропетровская обл.). ПриватБанк (Киев) до
национализации организовывал бизнес Стахановского и Запорожского ферросплавных
заводов (СЗФ и ЗЗФ), МГОКа и Покровского ГОКа. Никопольский завод ферросплавов (НЗФ)
контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации
группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (оба - Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украина сократила импорт никелевых руд и концентрата
в натуральном выражении на 13,8%
11.04.2019

Украина в январе-марте текущего года сократила импорт никелевых
руд и концентрата в натуральном выражении на 13,8% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 266,653 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой, в денежном выражении импорт никелевых руд упал на 13,7% - до $12,696 млн.
При этом импорт осуществлялся из Гватемалы (60,62% поставок в денежном выражении) и
Индонезии (39,38%). За три первых месяца года Украина не осуществляла экспорт и
реэкспорт данной продукции, также как и в январе-марте-2018. В Украину никелевую руду
импортирует Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК, входит в группу Solway).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украина снизила экспорт титаносодержащих руд
и концентрата на 6,1%
11.04.2019

Украина в январе-марте 2019 г. снизила экспорт титаносодержащих
руд и концентрата в натуральном выражении на 6,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 138,817 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины, в первые три месяца года экспорт титаносодержащих руд и концентрата
в денежном выражении возрос на 23,8% - до $36,112 млн. При этом основной экспорт
осуществлялся в США (22,4% поставок в денежном выражении), Египет (19,36%) и Чехию
(14,01%). Кроме того, Украина в январе-марте-2019 импортировала 182 тонны руды из
Сенегала на $129 тыс., тогда как в январе-марте-2018 ввезла 10,257 тыс. тонн аналогичных
руд из Сенегала на $1,938 млн. В Украине в настоящее время титаносодержащие руды
добывают в основном в ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в
управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК,
Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК,
Житомирская обл.), а также на ООО "Междуреченский ГОК" и ООО "Валки-Ильменит" (оба
ООО - Иршанск Житомирской обл.). Кроме того, производственно-коммерческая фирма
"Велта" (Днепр) построила ГОК на Бирзуловском месторождении мощностью 240 тыс. тонн
ильменитового концентрата в год. Холдинговая компания Velta Group Global Ltd.
зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Маленький, но гордый актив: как обрабатывают
металл цинком из недр Кривого Рога

На ДП «Укрхімтрансаміак» відновлено роботу Бюджетного
комітету та проведено перше його засідання
05.04.2019

Как только человечество начало использовать инструменты из
железа, оно столкнулось с проблемой: металл, под натиском окружающей
среды, неизбежно разрушался, приходя в негодность.
Впервые решение для этой проблемы придумали и воплотили в жизнь французские
химики больше 200 лет назад, предложив покрывать железо цинком. Спустя столетия их
дело в Украине продолжает компания "Метинвест Холдинг", выпускающая больше 400 тыс.
тонн оцинкованного проката в год. Не последнюю роль во всем этом играет и компания
"Юнистил", основанная еще в 2007-м и не так давно присоединившаяся к ГК "Метинвест".
Глубоко в промышленной зоне Кривого Рога притаилась современная линия горячего
оцинкования компании "Юнистил". Сами промышленники ласково называют ее "одним
небольшим, но очень гордым активом". Здесь огромные рулоны металла проверяются на
дефекты, свариваются в одну длинную полосу, которая и запускается в процесс. Чтобы
подготовить поверхность, полоса сначала проходит через емкости с моющим составом,
соляной кислотой, флюсом, а уже потом покрывается цинком в специальной керамической
ванне. Отметим, что выпускает компания оцинкованную листовую сталь с самым широким
в Украине диапазоном толщин - от 0,3 до 2 мм. Толщина покрытия цинком тоже может
быть какой только душа пожелает - 80, 100, 140 и 275 г на м². Однако генеральный
директор компании Сергей Мирошниченко добавляет: за время работы линии стало
понятно, что она может выпускать прокат и с 40 граммами цинка на кв. м, и даже с 400!
Главное, чтобы появился потребитель. И это с учетом того, что мощности компании
составляют до 100 тыс. тонн в год. "Напомню, что с 2012 по 2017 годы линия была
законсервирована. После того как "Метинвест" дал возможность запустить ее, мы провели
огромную работу по аудиту оборудования и закупке запчастей. В конце 2018-го стало
понятно - проект может существовать и есть смысл дальше в него вкладываться. Это дало
толчок развитию производства: в 2017 на предприятии работало 150 человек, в 2018 году
было трудоустроено уже около 250 человек", - рассказал нам Мирошниченко. ...
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
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Згідно з розпорядженнями керівництва держпідприємства вперше
після довготривалої перерви відновлено проведення засідань Бюджетного
комітету підприємства.
Засідання відбулося відповідно до затверджених у новій редакції нормативних
документів: Положення про бюджетний комітет та Положення про бюджетування ДП
«Укрхімтрансаміак». «Прийняттю зазначених положень, які стали передумовою для
відновлення роботи проведення засідання, передував процес їх ретельного та всебічного
обговорення з усіма структурними підрозділами підприємства. Впродовж більше чотирьох
місяців ми збирали зауваження та пропозиції для того, аби врахувати всі раціональні
думки, щоб створений Комітет дійсно став ефективним органом, який забезпечував би
організацію та контроль процесу бюджетування підприємства на засадах колегіальності й
неупередженості», - зауважує заступник директора з економіки та фінансів Наталя Бондар. Діяльність Комітету направлена на напрацювання дієвих механізмів здійснення
системного, раціонального і виваженого бюджетування з метою ефективного
використання фінансових ресурсів підприємства та планування його стабільного
розвитку». Участь у роботі Бюджетного комітету взяли: перший заступник директора
Костянтин Сухина, заступники директора з економіки та фінансів Наталя Бондар, з
науково-інноваційної діяльності Станіслав Тімочко, заступник директора з економічної
безпеки Анна Лебедєва, головний бухгалтер - начальник департаменту бухгалтерського
обліку Олена Краснокутська, начальник департаменту адміністративного забезпечення та
роботи з персоналом Ігор Ковальов, начальник планово-економічної служби Катерина
Барчан та начальник служби закупівель Максим Перевера.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «Укрхімтрансаміак»
На Одесском припортовом заводе начали погашать долги
по зарплате и готовятся к запуску
05.04.2019

 МЕТИЗИ

Тросы для нового пешеходного моста производят
на немецком заводе
11.04.2019

Мэр Киева Виталий Кличко посетил в немецком городе Гельзенкирхен
завод компании Bridon-Bekaert - известного в мире предприятия,
производящего все виды промышленных стальных тросов.
Как сообщает пресс-служба КГГА, на заводе уже заканчивают изготавливать на заказ
Киева ванты (тросы) для пешеходно-велосипедного моста, который возводят в столице
Украины. «Я посмотрел, как идет работа над тросами, которые нам необходимы для нового
пешеходного моста, и провел переговоры с руководством немецкой компании по нашему
дальнейшему сотрудничеству. Уже на следующей неделе ванты будут готовы и их отправят
в Киев», - отметил Кличко. Также ведет переговоры об изготовлении тросов на заводе в
Германии подрядчик, который строит Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве.
Компания Bridon-Bekaert имеет сегодня 16 производственных предприятий в различных
городах мира и является одним из самых мощных производителей всех видов
промышленных стальных тросов - для нефтяной и газовой промышленности, для
строительства объектов инфраструктуры. Немецкий завод ранее также производил и
конструкции для НСК «Олимпийский», который реконструировали перед Евро-2012.
Напомним, строительство пешеходно-велосипедного моста началось в конце прошлого
года. Длина моста составит около 210 метров, ширина будет переменной - от 6 метров в
регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделают из
бетона, железа и стекла. Предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые
площадки, современное освещение,
Читать полностью >>>
По материалам bigkiev.com.ua
ПО "Стальканат-Силур" увеличил чистую
прибыль до 160 млн
11.04.2019

ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" по итогам
работы в 2018 году нарастило чистую прибыль на 7,6% по сравнению с 2017
годом – до 160,18 млн грн с 148,86 млн грн.
Согласно годовому отчету предприятия, в 2018 году доналоговая прибыль возросла
на 17,5%, до 174,96 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. По
данным отчетности, ЧАО "Стальканат-Силур" в 2018 году увеличило чистый доход на 29,2%
– до 2,44 млрд грн с 1,89 млрд грн. Непогашенный убыток к концу прошлого года составил
413,66 млн грн по сравнению с 557,17 млн грн на конец 2017 г. Ранее сообщалось, что мэр
Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман провели рабочую встречу
на крупнейшем заводе Украины по производству метизной продукции «СтальканатСилур». За последние годы работа предприятия существенно улучшилась: вырос уровень
инвестиций и производства, а также значительно расширился рабочий коллектив. По
словам Геннадия Труханова, долгое время завод не мог решить проблему с трудовыми
ресурсами, но ситуацию смогла изменить достойная заработная плата и хорошие условия
труда. "На сегодняшний день на предприятии работает около 1700 человек, при этом
средняя зарплата составляет 17 тысяч гривен. Кроме того, с 1-го апреля мы планируем ее
повысить до 20-ти тысяч, потому что заметили тенденцию, что чем больше люди
зарабатывают – тем больше становится прибыль завода, - рассказал городской голова. – Я
считаю, что те производственные мощности, которые остались в Одессе нужно оберегать и
всячески способствовать их развитию, поскольку предприятие приносит большую прибыль
в казну города. За прошлый год завод перечислил в бюджет Одессы около 100 миллионов
гривен". ЧАО "Стальканат-Силур" является крупнейшим предприятием Украины по
производству метизной продукции (канаты, проволока, пряди, фибра, сетка, стропы). По
данным предприятия на конец 2018 года, председатель наблюдательного совета ЧАО
Владимир Немировский владеет 100% акций компании.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Одесский припортовый завод получил от государства первые 50 млн
грн из 489, переплаченных в качестве налога на прибыль, и приступил к
погашению задолженности по зарплате.
Сегодня с рабочими должны полностью рассчитаться за март. Ранее они получили
деньги за февраль и январь. Также завод оплатил медицинское страхование работников по
программе «скорая помощь + неотложная диагностика». В настоящее время на
предприятии работает железнодорожный цех и цех перевалки аммиака, остальные
перешли на полную рабочую неделю и готовятся к возобновлению производства.
Действующая компания-давалец, ООО «Энергетический эквивалент», согласилась на
условия «Укртрансгаза» о максимально допустимом размере финобеспечения — 140 млн
грн. Ожидается, что все формальности стороны утрясут сегодня, и завод наконец запустит
цехи по производству аммиака и карбамида. ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам dumskaya.net
АМКУ рассказал, почему не штрафует холдинг
Фирташа за монополизм
05.04.2019

Летом 2018 г. руководитель АМКУ Ю.Терентьев сменил госуполномоченного ответственного за расследование по делу о злоупотреблении
монопольным положением группы Ostchem, взяв дело под свой контроль.
"Сегодня дело Ostchem находится на расследовании у главы АМКУ.
Решение по этому делу не принято, проект решения на заседание АМКУ не выносился", рассказала государственная уполномоченная комитета Агия Загребельская в интервью
Bihus.Info. Речь идет о деле о злоупотреблении монопольным положением компаниями
Азот, Северодонецкое объединение Азот, Ривнеазот, а также НФ Трейдинг Украина из
группы Ostchem Дмитрия Фирташа, которые устанавливали завышенные цены на все виды
азотных удобрений, утверждают Наші Гроші. В марте АМКУ направил ответчикам проект
предварительных выводов и анонсировал, что решение "в ближайшее время будет вынесен
на заседание комитета". АМКУ установил, что монополист умышленно снижал
рентабельность заводов, чтобы иметь возможность завышать цены, а в 2015 г. компании
Азот и Ривнеазот осуществляли взаимные поставки по завышенным ценам (до 57%). В мае
2017 года представители аграрных ассоциаций направили обращение к премьер-министру
Владимиру Гройсману с требованием расформировать монополию Ostchem.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
В 2018 году НПП «Заря» увеличило
экспорт продукции
08.04.2019

НПП «Заря» по итогам 2018 г. почти на 20% увеличило экспорт своей
продукции по сравнению с 2017 г. Поставки на внешние рынки заняли
около 60% в общем объеме реализации.
«Значительное увеличение экспорта стало возможно благодаря конкурентным
преимуществам нашей продукции, тесному взаимодействию с каждым клиентом, а также
системной работе коммерческих служб предприятия. Зарубежные партнеры ценят не
только гибкую ценовую политику и высокое качество продукции НПП «Заря», но и
стабильность поставок, гарантии выполнения всех условий контрактов», – отмечает
генеральный директор НПП «Заря» Александр Чернецов. Украинское химическое
предприятие имеет широкую географию поставок, но основными импортерами продукции
остаются страны Евросоюза, среди которых – Болгария, Сербия, Польша, Черногория,
Испания, Италия и другие. В прошлом году компания вышла на новые перспективные
рынки Швеции и Хорватии. В текущем году НПП «Заря» ставит перед собой цели сохранить
достигнутые позиции, а также нарастить объемы поставок за счет увеличения продаж как
уже существующих, так и новых видов продукции. Кроме того, предприятие продолжит
работу по повышению рентабельности производства и совершенствованию логистики.
Отметим, что в рамках реализации стратегии развития НПП «Заря» планирует создание
новых производств по выпуску перспективных видов продукции. Справка: НПП «Заря» –
лидирующее предприятие химической промышленности Украины со 100-летней историей.
Производственные мощности завода расположены в г. Рубежное Луганской области. В
настоящее время продукция украинского производителя находит применение в
химической, фармацевтической, горнодобывающей, металлургической и агрохимической
отраслях. НПП «Заря» является членом FEEM – Федерации Европейских производителей
взрывчатых веществ.
Читать полностью >>>
По материалам НПП «Заря»

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

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

ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На ВО “Карпати” запустили додаткову лінію для виготовлення
проводки до автомобілів Skoda

Очередной визит партнеров из Китая
на «Киевгуму»
02.04.2019

01.04.2019

В понедельник, 1 апреля «Киевгуму» в очередной раз посетили наши
давние партнеры из Китайской Народной Республики - представители
корпорации «Китайкосмос».
Уже много лет наши предприятия тесно сотрудничают: эта компания поставляет
нам технологическую оснастку. Вместе с представителями «Китайкосмоса» «Киевгуму»
посетил главный технолог китайской компании по изготовлению фармацевтической
пробки. Мы уже имели возможность пообщаться с ним, когда посещали их производство в
КНР, где он и принял приглашение приехать к нам. Господин Ся с заинтересованностью
пообщался со своими украинскими коллегами, технологами «Киевгумы», по поводу
развития технологии в производстве продукции, новых требований потребителей к
изделиям, и использования новейших компонентов для производства фармацевтической
пробки. Несмотря на то, что наши предприятия являются непосредственными
конкурентами, нам годами удается поддерживать дружеские отношения и делиться друг с
другом опытом. «Киевгума» искренне благодарна коммерческому директору
«Китайкосмоса» господину Джану, а также главному технологу господину Ся за визит!
Уверены, что наши сотрудничество и дружба с годами будут только укрепляться и дальше.
Читать полностью >>>
По материалам ООО «Киевгума»

З 1 квітня проект виготовлення кабельно-провідникової продукції до
автомобілів Skoda Scala виходить на повну потужність. Про це повідомляє
служба новин порталу pravda.if.ua
За словами начальника виробництва ВО “Карпати” Володимира Герила, до цього
часу виготовлялося 170-200 комплектів в день. Із першого квітня ця кількість зросте удвічі
і досягне 400 комплектів в день. При цьому, додає Герило, кількість комплектів кабельнопровідникової продукції для автомобілів Skoda Scala буде нарощуватися, йдеться на
сторінці підприємства у Фейсбуці. Щоби вийти на повну потужність, на підприємстві
встановили додаткову лінію для виготовлення кабельно-провідникової продукції та
збільшили кількість працівників. Окрім того, ще існує потреба у нових працівниках, саме
тому відділ персоналу запрошує мешканців Прикарпаття стати частиною дружньої
команди ВО “Карпати” і обіцяє достойну заробітну плату, офіційне працевлаштування,
безкоштовне довезення, систему бонусів та винагород.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.if.ua

 ПОЛІМЕРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПЛАСТМАСИ)

В Киеве 4 апреля в здании Торгово-промышленной палаты Украины
стартовала отраслевая конференция «СКС. СКУД и видеонаблюдение 2019».
Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Одескабель».
Посетители конференции проявляют высокий интерес к новым решениям СКС OKnet, в частности к оптическим решениям. Сергей СИДОРЕНКОВ, начальник отдела продаж
компонентов кабельных систем «Одескабель» в своем докладе отмечает: «После успешного
возобновления работы на рынке Украины в прошлом году СКС OK-net продолжает свое
развитие. Если год назад была обновлена «медная» составляющая линейки продукции, то в
этом году мы обновляем «оптическую». Как и ранее, мы выбрали для новой линейки самые
популярные и востребованные модели компонентов, однако, диапазон возможных
решений всегда значительно шире. Что касается волоконно-оптических решений, то и
здесь возможности OK-net впечатляют. Основываясь на 33-летнем опыте работы с
«оптикой», Одесский кабельный завод занимает лидирующие позиции в производстве
волоконно-оптического кабеля. При производстве используются самые передовые
технологии, новейшее оборудование и лучшие материалы. Так, оптическое волокно
поставляется непосредственно от топовых мировых производителей: компании Corning
(США) и компании Fujikura (Япония), а часть конструктивных решений является
уникальной и не имеет аналогов у других национальных производителей. Подтверждением
Вашей уверенности в высокой надёжности и безупречном качестве нашей продукции
станет 25-летняя гарантия на СКС OK-net». Высокий потенциал ПАО «Одескабель» отмечает
Олег ЛУЧАК, начальник отдела продаж кабелей связи «Одескабель»: «…сейчас Украина
предпринимает значительные усилия по гармонизации национальной и европейской базы
стандартов, и CPR будет в ближайший год-два принят в Украине. Мы уже сертифицировали
наши кабели по требованиям CPR, и в этом смысле продукция «Одескабель» отвечает
требованиям завтрашнего дня!»

ПАО «Одескабель» - Серебряный партнер отраслевой конференции
«СКС. СКУД и видеонаблюдение 2019»
04.04.2019

Фастівське підприємство з китайськими інвестиціями будує
нову чергу виробничих потужностей
05.04.2019

ТОВ «Еко-Втор» з метою збільшення обсягів виробництва та
створення нових робочих місць проводить роботи з будівництва другої
черги виробничих потужностей. Про це повідомили у Фастівській міськраді.
Днями представники виконкому Фастівської міськради разом із представниками
Китайської Торгової Асоціації відвідали це підприємство. Під час зустрічі вони
проаналізовали хід виконання плану дій у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між
виконавчим комітетом Фастівської міськради та ТОВ «Еко-Втор». Відповідно до пунктів
даної угоди, на підприємстві на початку квітня введені в експлуатацію нові очисні споруди
підприємства, оскільки раніше у фастівчан виникало багато питань стосовно екологічної
безпечності підприємства. Так, спеціалізоване підприємство ТОВ «Науково-інженерний
центр «Потенціал-4» провело заміну технологічного обладнання очисної станції (систему
очистки та рециркуляції води) з метою поліпшення якості очистки стічних вод та для
запобігання забрудненню довкілля. Довідка від “Погляду”: Підприємство «Еко-Втор»
виробляє штапельне волокно, переробляючи ПЕТ пляшки. Шпательне волокно
застосовують у текстильній промисловості (з нього виготовляють плащові тканини,
синтепон, килими, наповнювачі для ковдр, подушок, іграшок, домашній текстиль тощо), у
металургійній промисловості ( при виробництві пресувальних мішків, шлангів для
продуктів нафтопереробки, фільтрувальних тканин, мешковидних фільтрів, пожежних
шлангів, спецодягу для робітників хімічних цехів, металургів), у медицині (для
виготовлення синтетичних кровоносних судин, хірургічних ниток, медичної спецодягу,
засобів гігієни), у будівельній промисловості (при будівництві газопроводів і
нафтопроводів, дорожніх покриттів, тощо), та в і нших галузях.
Читати повністю >>>
За матеріалами poglyad.tv

Читать полностью >>>
По материалам ПАО «Одескабель»

UFuture відкрила завод із виробництва
електроніки за $2,8 млн

 ІНДУСТРІЯ ТАРИ & УПАКОВКИ

11.04.2019

IMMER Group ускоряет цифровую трансформацию бизнеса с
помощью платформы Dynamics 365 от Міcrosoft
04.04.2019

Крупнейший украинский производитель гибких упаковочных
материалов, пленок и этикеток – компания IMMER Group – запустил проект
комплексной цифровой трансформации бизнеса.
Партнеры проекта – швейцарская компания Lean Projects, специализирующаяся на
разработке отраслевых решений для предприятий полиграфической и упаковочной
отрасли, и международная компания OntargIT – Золотой партнер Microsoft с
компетенциями ERP и Cloud. Поиск оптимального решения длился не один месяц, и в
результате команда IMMER Group остановила свой выбор на платформе Dynamics 365 от
Microsoft. Выбранный программный комплекс призван ускорить интеграцию IMMER Group
в современную цифровую экономику, повысить эффективность внутренних процессов и
качество взаимодействия с клиентами, интегрировать аналитику в процесс принятия
решений, а также обеспечить конкурентные преимущества для расширения географии
продаж и привлечения новых клиентов. Проект комплексной цифровой трансформации
затронет все компании, входящие в IMMER Group – киевский завод IMMER Ukrplastic, а
также латвийские компании Группы – предприятие IMMER Digital и студию
промышленного дизайна IMMER Design Studio. На первом этапе проекта будет разработана
дорожная карта по реализации цифровой стратегии IMMER Group. «Современная и
успешная компания – это не только качественный продукт и инновационные идеи, –
отметила Президент IMMER Group Ирина Мирошник. – Не менее важно иметь эффективные
внутренние процессы, выжимать максимум из имеющихся данных и принимать грамотные
решения, несущие ценность для наших клиентов. Внедрение ERP – это ступенька для
выхода на новый уровень. Мы провели огромную внутреннюю работу, чтобы четко описать
наши потребности и выбрать оптимальное решение. Теперь IMMER Group вместе с нашими
партнерами с удвоенной энергией берется за реализацию проекта, чтобы стать сильнее и
эффективнее». Запуск нового проекта прокомментировал Владимир Свириденко, директор
ОntargIT: «IMMER Group является ярким примером того, как инновации могут вывести
украинское предприятие в лидеры отрасли. Именно для таких современных и
технологичных компаний цифровая трансформация является следующим – вполне
закономерным – этапом развития. Внедрение в IMMER Group технологий, разработанных
на платформе Dynamics 365, даст руководству возможность принимать основанные на
реальных данных решения, повысит прозрачность и улучшит коммуникации между всеми
компаниями Группы, сделает бизнес более гибким и технологичным. Все это, в конечном
итоге, способствует повышению конкурентоспособности компании и готовит ее к новым
вызовам мировой экономики».
Читать полностью >>>
По материалам IMMER Group
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Читайте также: Пополнение аcсортимента
волоконно-оптических кабелей >>>

Читайте также: IMMER Group запустила производство
компостируемых упаковочных материалов >>>

Інвестиційна група UFuture відкрила перший в Україні завод із
виробництва сучасних електроустановчих систем Plank Electrotechnic в
індустріальному парку "Біла Церква".
Нове підприємство інвестовано $2,8 млн, а проект дає старт розвитку виробничого
кластера із 20 заводів. "Ми інвестували у підприємство $2,8 млн, і розраховуємо повернути
їх максимум за п’ять років. Пріоритет – український ринок, але в планах компанії – вихід на
східноєвропейських споживачів", - зазначається у повідомленні. Як розповіли у компанії,
будівля підприємства споруджена за міжнародною системою зеленого стандарту BREEAM
(відповідність 50 критеріям екологічного будівництва). Продукція Plank Electrotechnic
наразі проходить сертифікаційні процедури ЄС. Щороку завод випускатиме близько 4,6 млн
одиниць продукції та конкуруватиме на вітчизняному ринку передусім із китайськими та
турецькими виробниками. Зокрема, на заводі будуть виробляти: електрофурнітуру,
електроустановчі аксесуари та компоненти (розетки, вимикачі, монтажні бокси, стяжки,
кнопки тощо). Коментуючи запуск проекту, засновник UFuture Василь Хмельницький
сказав, що розвиток сучасних технологічних виробництв, на його думку, дуже привабливий
напрямок як з бізнесової, так і з соціальної точок зору. "Це не лише прибуток, але й податки
та робочі місця", – зазначив Хмельницький. Виконавчий директор Індустріального парку
"Біла Церква" Володимир Хмурич у свою чергу додав, що цей проект також дає можливість
підприємцям у цій галузі масштабувати бізнес. "Відкриття нового заводу знаменує початок
розвитку на території Індустріального парку "Біла Церква" інноваційного виробничого
кластера Plank зі спеціалізацією на продукції з високотехнологічних матеріалів
електротехнічного, будівельного та машинобудівельного напрямів. Ми пропонуємо
підприємцям, які мають намір працювати в цих царинах, можливість швидко масштабувати
свій бізнес без зайвих адміністративних і бюрократичних перешкод", – зазначив Хмурич. У
компанії також розповіли, що протягом року в індустріальному парку "Біла Церква"
почнуть зводити три нових заводи, а в перспективі найближчих чотирьох років —
збудувати 20 сучасних підприємств. Нагадаємо, що проекти бізнесмена Хмельницького,
статки якого оцінюють на суму близько 125 млн дол, у галузі відновлюваної енергетики
представляє компанія UDP Renewables. Так, на Київщині вже працює сонячна станція на 6
МВт (ТОВ "Димерська СЕС-1" ), яку ввели в експлуатацію у вересні 2017 року. UFuture –
інвестиційна група, яка об’єднує компанії та соціальні проекти українського підприємця
Василя Хмельницького. До складу групи UFuture входять девелоперська компанія UDP, яка
спеціалізується на великих інфраструктурних проектах, другий найбільший в країні
міжнародний аеропорт “Київ” ім. І. Сікорського, національний оператор зовнішньої реклами
“РТМ-Україна”, індустріальний парк “Біла Церква”. Група включає також інноваційні
бізнеси, такі як UDP Renewables, що створює під ключ і розвиває під власним управлінням
сонячні електростанції, фармацевтична компанія “Біофарма”, інноваційні парки UNIT.City та
LvivTech.City. UFuture підтримує соціальні проекти в галузях освіти та економіки, серед
яких Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ), Школа малого і середнього
підприємництва, інноваційна школа програмування UNIT Factory, Лін Інститут України.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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МАШИНОБУДУВАННЯ & ІНЖИНІРИНГ
 МЕТАЛООБРОБКА

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Чернівецький метзавод заборгував понад 100 тис грн
пенсійному фонду: рішення суду

Українські машинобудівники вдосконалюють
виробництво
01.04.2019

Українські промисловці, орієнтовані як експорт, так і на вітчизняний
ринок, вдосконалюють виробництво. Про це повідомляє служба новин
порталу specmachinery.com.ua
Так, на початку року Харківський тракторний завод вводить в експлуатацію нове
прогресивне обладнання – лінію хіміко-термічної обробки металів на заміну безмуфельних
агрегатів. Крім того, на ХТЗ вже встановлена роботизована 3D лазерна установка для точної
обробки металу, яка дозволить замінити існуючі лінії по механічній обробці корпусних і
рамних деталей. Новинка також зменшить трудомісткість і знизить енерговитрати. В
автоматичному режимі працюють і нові стрічкопильні верстати та ін. Цим же шляхом ідуть
і інші виробники. Як стало відомо SpecMachinery.com.ua, вітчизняний завод ПрАТ
«Спецбудмаш» корпорації «Будшляхмаш» – продовжує інвестувати в нове обладнання. Для
забезпечення виконання плану випуска спецобладнання і комплектуючих підприємство
придбало 5 комплектів зварювальних інверторів Aristo Mig 4004 Pulse. В придбання нового
обладнання інвестовано майже мільйон гривень. Крім того, підприємство інвестувало 3,5
млн. грн. в нове сучасне високоточне обладнання плазмового різання з числовим
програмним управлінням DURMA PL-C 1530. Устаткування призначене для вирізки з
сталевого листового прокату деталей і заготовок різних форм і розмірів. Придбання даного
обладнання є кроком до підвищення якості вітчизняної продукції, зменшення числа
дефектів, підвищення продуктивності.
Читати повністю >>>
За матеріалами specmachinery.com.ua
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

АО "Днепротяжмаш" произвел для "АрселорМиталл Кривой Рог"
спецвагон для тушения кокса
04.04.2019

АО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) купил спецвагон для
тушения кокса за 8,8 млн гривен - или 10 млн гривен с учетом сборки и
монтажа. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на ГМК-Центр.
АМКР заказала оборудование у предприятия "Днепротяжмаш". Новый спецвагон на
90% изготовлен из нержавеющей стали, а плиты по защите металлоконструкций - из
высокопрочного чугуна. Объем тушильного вагона составляет 30,9 куб. м и рассчитан под
камеру коксования. Для безопасности персонала установлены специальные ограждения и
поручни. Спецвагон будут использовать на блоке коксовых батарей №3-4, где уже есть три
таких вагона. Они предназначены для приема раскаленного кокса, выдаваемого из
коксовой печи. После тушения водой, охлаждения и удаления влаги кокс отправляют в
доменные печи. "Тушильные вагоны эксплуатируются в крайне агрессивной среде - при
выдаче раскаленного кокса его температура доходит до 1200-1300 градусов, которая
наряду с высокой влажностью приводит к коррозии металлических частей вагона. Чтобы
избежать этого, Днепротяжмашу сразу были обозначены необходимые параметры", –
отметил Юрий Слепцов, замначальника цеха по механооборудованию коксового цеха № 1
АМКР. Новый тушильный вагон сдадут в эксплуатацию после пусконаладочных работ в
апреле. В 2019 году комбинат готов нарастить выпуск кокса на 6% до 2,87 млн т. Ранее ЦТС
писал о том, что в 2019 году АМКР потратит на приобретение машин 182,6 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Инженеры «Сименс Украина» участвуют в строительстве нового
комплекса по производству калийных удобрений
04.04.2019

Компания «Сименс Украина» подписала контракт по автоматизации,
поставке
оборудования
и
вводу
в
эксплуатацию
комплекта
электрооборудования для шахтных подъемных установок.
Объект расположен на строящемся производственном комплексе для Нежинского
ГОКа ИООО «Славкалий» по добыче калийной соли в Беларуси. Ввод комплекса в
эксплуатацию запланирован на 2023 г. Сименс Украина является экспертом в реализации
таких проектов. За плечами компании ряд подобных внедрений на разных объектах.
Уникальность же этого проекта заключается в том, что объект будет возведен буквально
«на голом месте», то есть с нуля – на пустыре, где до этого никакой застройки не было – это
так называемый «greenfield» проект. Построенный «с нуля» комплекс будет перерабатывать калийную соль, добываемую на Старобинском месторождении Припятского
калиеносного бассейна, в калийные минеральные удобрения. Цель проекта – расширить
географию добычи калийной соли, повысить выработку этого природного ресурса, и
нарастить объем экспорта калийных удобрений. В проекте строительства комплекса
«Сименс Украина» совместно с немецким партнером – компанией Thyssen Schachtbau GmbH,
будет отвечать за комплексное оснащение установок клетевого и скипового подъема всем
необходимым электрооборудованием. …
Читать полностью >>>
По материалам Компании «Сименс Украина»
ПАО "БМЗ "Прогресс" завершил 2018 год с чистым
убытком в размере 11,35 млн грн
11.04.2019

ПАО "Бердичевский машиностроительный завод (БМЗ) "Прогресс"
завершил 2018 год с чистым убытком в размере 11,35 млн грн, тогда как в
2017 году чистая прибыль составляла 2,15 млн грн.
Согласно годовому отчету предприятия в системе раскрытия НКЦБФР, его чистый
доход за 2018 г. вырос на 29,6% - до 272,87 млн грн. Завод получил валовую прибыль в
размере 62,86 млн грн – на 25,2% больше, чем годом ранее, однако от операционной
деятельности получено 9,94 млн грн убытка против 2,88 млн грн прибыли. Мощности
предприятия в прошлом году были загружены на 80%, по состоянию на 1 января 2019 года
среднесписочная численность работников составила 1023 чел. БМЗ "Прогресс" производит
фильтровальное, сушильное, емкостное и теплообменное оборудование для химической,
нефтехимической, горнорудной, металлургической, строительной, микробиологической
отраслей, а также для очистки бытовых и промышленных водостоков. Предприятие входит
в финансово-промышленную группу Константина Жеваго. Основные рынки сбыта – Россия,
Беларусь, Эстония, Казахстан, Финляндия, Германия, США. Основными конкурентами на
рынке в отчете указаны: по фильтрам-прессам – Oututek, Larox (Финляндия), Putsch, Hoesch
(Германия), Diemme (Италия), украинское НПК "Восточная Украина"; по дисковым
вакуумным фильтрам – российские "УралХиммаш" и "Пензахиммаш", украинский
"РудГорМаш"; по печам и сушилкам – "УралХиммаш" и "Стром машина" (РФ). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Головне управління Пенсійного фонду в Чернівецькій області подало
до суду на одне з державних підприємств Чернівців через понад 100 тисяч
гривень боргу. Про це пише molbuk.ua
Як ідеться в рішенні Чернівецького окружного адмінсуду, опублікованому в ЄДРСР,
держпідприємство Міністерства оборони "Чернівецький металообробний завод"
заборгувало пенсії працівникам, які працювали на даному підприємстві та мали право на
пільгову пенсію. Розмір заборгованості складає 111 тисяч гривень, які добровільно не були
сплачені. Відтак, суд зобов'язав у судовому порядку стягнути з підприємства заборгованість
по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених з першого
грудня 2018 року по 28 лютого 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами molbuk.ua
Энергомашспецсталь расширяет сотрудничество
с европейскими компаниями
09.04.2019

ПАО «Энергомашспецсталь» заключило договор с дочерней
компанией мирового промышленного концерна SalzgitterAG. Об этом
сообщает пресс-служба компании.
Новым бизнес-партнером стала немецкая компания Salzgitter Flachstahl GmbH,
которая является одной из крупнейших производителей холоднокатаной, горячекатаной и
оцинкованной стали в Германии. По условию договора, завод «Энергомашспецсталь»
изготовит и отгрузит в город Зальцгиттер (Германия) два опорных валка для стана
горячей прокатки. Валки будут поставлены заказчику с механической обработкой. Срок
исполнения обязательств по договору – IV квартал 2019 г. Общий вес поставки – 80 тонн.
Salzgitter AG - немецкая сталелитейная компания. Является второй по величине в Германии,
уступая только ThyssenKrupp Steel AG. Она производит стальной прокат, металлоизделия,
трубную продукцию. Отметим, ПАО «ЭМСС» посетила делегация из Китайской Народной
Республики во главе с советником по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в
Украине Господином Лю Цзюнь. В состав делегации также вошли Первый секретарь
Посольства КНР в Украине Госпожа Чжан Худзюнь, Третий секретарь Посольства КНР в
Украине Госпожа Ванг Кун и представители Dongfang Electric International Corporation
Господин Чжан Гонг и Господин Дун Янг. Визит состоялся 3 апреля 2019 г. Основная цель
приезда – ознакомление с производственными возможностями ПАО «ЭМСС» и продукцией,
которую выпускает предприятие. Напомним, в марте завод «Энергомашспецсталь»
поставил украинским заказчикам широкую линейку продукции различной отраслевой
направленности. Объектами поставок стали 12 украинских предприятий: ЧАО «Ингулецкий
горно-обогатительный комбинат», ООО «Магма», ООО «НБС Технология», «Интрепайп», ООО
«Метинвестгрупп Укрина», ПАО «Запорожкран», ЧАО «КЗТС», ПАО «Запорожсталь» и другие.
В соответствии с планом-графиком поставок, для украинских заказчиков были
изготовлены валы, шпиндели, цапфы, валы-шестерни, опорные и рабочие валки, колеса и
другая продукция. Общий вес поставленных изделий - более 500 тонн.
Читать полностью >>>
По материалам ПАО «Энергомашспецсталь»
 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА

Лифтовая компания "Отис" в 2018 году получила
чистую прибыль в размере 29 млн грн
31.03.2019

Лифтовая компания "Отис" (Киев) в 2018 г. получила чистую прибыль
в размере 29 млн грн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом
сообщает служба новостей портала fixygen.ua
Согласно опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке дня
общего собрания акционеров компании, запланированного на 29 апреля, нераспределенная
прибыль к началу текущего года составила 139,2 млн грн, что на 10% больше, чем в 2017 г.
Чистая прибыль на одну акцию в 2018 г. составила 0,042 грн, тогда как в 2017-м году на
одну акцию пришлось 0,027 грн чистой прибыли. За 2018 год "Отис" нарастил текущие
обязательства на 7,3% – до 208,2 млн грн, а долгосрочные, немного сократившись,
составили 20,6 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность предприятия возросла на
70% – до 39,8 млн грн. Стоимость активов увеличилась на 4,2% – до 568,2 млн грн. "Отис"
работает на украинском рынке с 1992 г. Входит в состав американской компании Otis
Elevator – ведущего мирового производителя лифтов, эскалаторов, других вертикальных и
горизонтальных транспортных систем. Является дочерней компанией корпорации United
Technologies. Как сообщалось, "Отис" в Украине прекратил производство лифтов и дверей к
ним, сосредоточившись на сборке, модернизации, ремонте и техобслуживании лифтов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Харьковский “завод Фрунзе” сократил
чистую прибыль на 26,1%
01.04.2019

Завод “Фрунзе”, ведущий производитель изделий из перфорированного
металла и систем ограждения, в 2018 г., по предварительным данным,
сократил чистую прибыль на 26,1% к 2017 г. - до 51,44 млн грн.
Согласно обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР к повестке
дня общего собрания акционеров компании 30 апреля, нераспределенная прибыль к 1
января 2019 г. составила 465,44 млн грн (годом ранее - почти 415 млн грн). Как сообщалось,
в 2017 г. завод нарастил чистую прибыль на 30% к предыдущему году - до 69,64 млн грн. По
данным предприятия, в 2018 г. его текущие обязательства сократились на 15% - до 101,75
млн грн, тогда как долгосрочные выросли на 6% - до 21,15 млн грн. “Заводу Фрунзе”
удалось уменьшить суммарную дебиторскую задолженность на 14% - до 149,4 млн грн,
активы в целом выросли на 6% до 601 млн грн. Собственный капитал АО к 1 января 2019 г.
составил 478,21 млн грн, в том числе уставный - 2,66 млн грн. “Завод Фрунзе”, основанный
в 1885 году, выпускает сита для сельхозмашин, настилочные решетки, сетки и системы
ограждения для стройиндустрии, элементы городской среды (корзины для мусора, лавки),
складские стеллажи и защитные системы картеров двигателей для автомобилей.
Предприятия имеет разветвленную сеть представительств и филиалов в Украине и России,
а также в Казахстане и на Ближнем Востоке (ОАЭ). В 2017 г. его чистый доход вырос на
38,7% к 2016 г. - до 807,88 млн грн, доля экспорта составила 37%. В числе основных
клиентов завода - розничные сети строительных супермаркетов, машиностроительные
заводы, агро- и строительные компании, предприятия по производству стройматериалов,
сферы ЖКХ. Владельцем предприятия является глава правления Александр Василенко.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Сбербанк через Госпсуд м. Києва банкротить
ПрАТ "Квазар"

HARP выпустил обновленную линейку
ступичных узлов
03.04.2019

В І квартале 2019 года Харьковский подшипниковый завод (ХАРП)
выпустил обновленную линейку ступичных узлов HARP AGRO UNIT. Об этом
сообщает прсс-служба ИГ УПЭК
Ступичный узел HARP AGRO UNIT цельный, необслуживаемый и при этом полностью
ремонтопригодный, с возможностью замены подшипника в любое требуемое время
эксплуатации без замены корпуса. Впервые ХАРП вывел на рынок линейку узлов нового
поколения для применения в сельхозтехнике как отечественного, так и импортного производства в 2014 г. «В обновленной линейке ширина корпуса, которая до этого составляла
65 мм, приведена в полное соответствие с зарубежными аналогами – 60 мм, – рассказывает
директор департамента продаж подшипников Виталий Бугров. – Также разработчики
пересмотрели внутреннюю конструкцию узла, в результате чего подшипник стал еще легче
изыматься. Кроме этого, в новинке установлена дополнительная защита со стороны
диска». Модернизируя ступичные узлы, ХАРП не только усовершенствовал продукт, но и
сохранил уже имеющиеся достоинства – это оцинкованный корпус, который улучшает
защиту от коррозии, кассетное уплотнение Simrit type 3, что обеспечивает высокую степень
защиты на весь срок службы, простая адаптация и установка на любое почвообрабатывающее орудие. «Подшипниковые узлы HARP AGRO UNIT обеспечивают работу сельхозагрегатов на протяжении пяти и более лет без необходимости какого-либо обслуживания
узлов. С усовершенствованной конструкцией наши необслуживаемые решения стали еще
надежнее. Используя подшипники ХАРП, аграрий обезопасит себя от поломок, простоя и
дорогостоящих ремонтов сельхозтехники, что особенно важно в сезон полевых работ», –
добавил В. Бугров. Харьковский подшипниковый завод выпускает более 500 типов
подшипников и продолжает усовершенствовать и расширять номенклатуру продукции. На
сегодня ХАРП работает над освоением порядка 20 типов подшипников агронаправления.
Читать полностью >>>
По материалам УПЭК
 СИЛОВІ АГРЕГАТИ & ІНШІ РОБОЧІ ВУЗЛИ (ДВИГУНИ. НАСОСИ. ІНШЕ)

В Миколаєві випробовують перспективну газотурбінну установку для флоту
03.04.2019

Державне
підприємство
НВКГ
«Зоря»-«Машпроект»,
яке
розташоване у Миколаєві, розробило та виготовило дослідний зразок
газотурбінного двигуна (ГТД) та розпочало його випробування.
Вона стане основою пропульсивного комплексу перспективних кораблів Військовоморських Сил ЗС України. Нова турбіна має унікальну конструкцію, що дозволяє її
використання у цивільному секторі як механічний привод компресорів у газотранспортних
мережах та як механічний привод електрогенераторів. Її потужність складає – 32 МВт.
Державне підприємство НВКГ «Зоря»-«Машпроект» – це український розробник і виробник
газових турбін морського і загальнопромислового застосування. До складу комплексу
входять Центр науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт «Машпроект» і
серійне виробництво «Зоря».
Читати повністю >>>
За матеріалами mil.in.ua
ГП «Электротяжмаш» приступил к выпуску экскаваторных электродвигателей
08.04.2019

На заводе начали изготовление двигателей для шагающих
экскаваторов ЭШ15/90А, которые применяются для добычи природных
ископаемых открытым способом в карьерах Казахстана.
В настоящее время проводится термическая резка заготовок на машины для
последующей сборки узлов и подузлов. Контракт на производство двух электродвигателей
постоянного тока: ПЭВ 143-7кэ У2, ПЭ 162-6к У2 подписан в конце 2018 года. Готовая
продукция будет отгружена в июне 2019-го. Новые электродвигатели заменят машины,
выпущенные нашим предприятием в 1986 году с такими же характеристиками. «В горнодобывающей отрасли Казахстана используются шагающие экскаваторы с генераторами и
двигателями производства «Электротяжмаша». При сроке службы 15 лет эти машины уже
отработали более 30, что подтверждает качество нашей продукции», — отметил и.о.
директора Дмитрий Костюк. Двигатели разработаны конструкторами «Электротяжмаша»
в 1969 году для комплектации экскаваторов ЭШ15/90А с емкостью ковша 15 м³, в конце 80х прошлого столетия сняты с массового производства и изготавливаются только для
комплектации ранее выпущенных экскаваторов. Последний комплект из четырех ПЭВ 1437кэ У2 изготовлен в 2004-м, один ПЭ 162-6к У2 — в 2011-м. За все время завод выпустил
около 300 комплектов. Мощность ПЭ 162-6к У2 — 710/400 кВт, ПЭВ 143-7кэ У2 — 220 кВт,
масса — 7, 9 т и 5, 04 т соответственно.
Читать полностью >>>
По материалам ГП «Электротяжмаш»
Двигатели ММЗ намерены собиратьна
«ЮжМаше»
10.04.2019

В Украине на мощностях «Южмаша» планируется сборка белорусских
двигателей ММЗ для тракторов и комбайнов – передает AgroPravda.com с
ссылкой на belarus-mtz.by.
Как сообщил генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга
«Минский моторный завод» Александр Рогожник в ходе пресс-тура, завод намерен
организовать сборочное производство в Украине, и сейчас идут переговоры о его создании
на «Южмаше». Кроме того, Александр Рогожник сообщил, что ММЗ в этом году намечает
увеличить объемы экспорта продукции по сравнению с предыдущим годом на 12
процентов, а при благоприятных условиях здесь рассчитывают, что темп роста экспорта
даже превысит запланированные значения. А в перспективе - новое семейство двигателей
повышенного технического уровня. Ежемесячно от 2 до 3 тыс. двигателей ММЗ закупается
для нужд ОАО «МТЗ» и предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА». Минский моторный завод
специализируется на разработке и выпуске трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых
дизельных двигателей в диапазоне мощностей от 35 до 460 лошадиных сил.
Читать полностью >>>
По материалам agropravda.com
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02.04.2019

Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/1067/19 про
банкрутство ПрАТ "Квазар", визнав вимоги ініціюючого кредитора на 33,3
млн грн та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Згідно з судовими матеріалами, Сбербанк зазначав, що після прийняття у власність
трьох об`єктів нерухомого майна боржника (площами 16578,7 кв. м., 17 896,6 кв.м, 2672,8
кв.м. за адресою м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3), заборгованість за кредитним
договором зменшилася до 2,36 млн євро (74,8 млн грн). А з урахуванням описаного та
арештованого заставного майна боржника ще на 41,5 млн грн, борг скоротився до 33,3 млн
грн. При цьому ПрАТ “Квазар” наполягало на тому, що вимоги банку були повністю
забезпечені заставним майном боржника, що є підставою для відмови у відкритті
провадження у справі про банкрутство. Однак суд не погодився з такою оцінкою. У
держреєстрі кінцевим бенефіціаром ПрАТ “Квазар” вказаний Вадим Любченко, а власником
істотної участі - Сергій Берінгов. За даними ж НКЦПФР, на кінець ІІІ кварталу-2018
власником 66,91% акцій ПрАТ “Квазар” значилася канадська компанія KM Secure Corp. У
лютому 2018 року відомий ІТ-підприємець, глава KM Core Євген Уткін заявляв журналістам,
що ПрАТ Квазар “вже давно не має до мене [до Є. Уткіна, - ред.] жодного відношення”
(цитата). “Але мої компанії знаходяться на тій величезній території (близько 24 га) за
адресою Північно-Сирецька, 1-3”, - уточнював бізнесмен.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Один із заводів "Укроборонпрому"
майже став банкрутом
09.04.2019

Держзавод "Генератор", що входить до ДК "Укроборонпром", понад 10
років знаходиться в довготривалій стадії банкрутства. Про це йдеться в звіті
Держаудитслужби за 2016-2018 рр. діяльності заводу.
На кінець 2018 р. загальна сума боргів перед кредиторами та податковою становила
понад 88 млн грн. Наразі державний завод "Генератор" - єдине в Україні підприємство з
розробки, серійного виробництва та відновлювального ремонту електровакуумних НВЧ
приладів для ЗСУ і підприємств ОПК. Прибутки заводу протягом останніх трьох років
незначні, що не дозволяє розрахуватися із заборгованістю. В 2016 році прибуток становив 1
млн грн, в 2017 р. - 3,5 млн грн, за три квартали 2018 р. - 2 млн грн. Аудитори зазначають,
що перебування в процедурі банкрутства не дозволяє державному підприємству брати
участь у процедурах закупівель з метою пошуку потенційних замовників на продукцію,
завантажити виробничі потужності. Під час перевірки встановлено ряд чинників, які
призвели до занепаду виробництва. Зокрема, завод може втратити майно вартістю 43 млн
грн, яке перебуває в заставі у кредиторів. На складах обліковується залежана продукція
вартістю понад 33 млн грн, яка втратила свою конкурентоспроможність, бо була
виготовлена кілька років назад, втім вчасно не продана. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Про що "забув" проект Marlin у своєму "аналізі"
діяльності ДП "Генератор"
09.04.2019

Проект Marlin у своєму "аналізі" діяльності ДП "Генератор", що входить
до складу ДК "Укроборонпром", "забув" вказати основні причини тяжкого
стану підприємства та про дієвий вихід заводу з кризового стану.
Маємо нагадати, що ДП "Генератор" цілеспрямовано знищувалось у період з 2009 по
другу половину 2014 р. Це підприємство, яке має стратегічне значення для безпеки
України та виготовляє унікальні наукоємні високотехнологічні прилади для радіолокаційних станцій та авіаційних систем, до війни було залишено без замовлень взагалі, всі
резерви заводу були вилучені, а тодішнім керівництвом підприємства підписувались
сумнівні договори. Окрім того, підприємством почались цікавитись різноманітних рейдери,
що спокусилися на землю у Києві, на якій, за їх планами, мав бути створений бізнес-центр.
Саме тоді і розпочався проект з банкрутства "Генератора", який проходив у рамках знищення оборонної промисловості України. Зазначимо, що саме від продукції "Генератора"
залежить робота багатьох українських радарів та далекобійних зенітно-ракетних
комплексів С-300. Тобто його знищення дорівнювало б знищенню і протиповітряної
оборони України. Але з початком російської агресії на "Генераторі" почала втілюватись
активна антикризова програма. Завод отримав замовлення, відновив виробництво, замінив
постачальників сировини з Росії на компанії з Європи та Китаю та продовжив свою роботу
над зміцненням обороноздатності України. І проводити цю програму вдалось, в першу
чергу, завдяки відданості працівників "Генератора", які змогли зберегти всі технології та
виробничі процеси. В результаті, ДП "Генератор", яке закінчило 2014 рік зі збитками у
розмірі 8,5 млн грн, у 2018 році отримало близько 2 млн грн прибутку та реалізувало
продукції на 68,4 млн грн. І зараз підприємство знаходиться на шляху виведення з
банкрутства. ДП "Генератор" є живим прикладом того, що для знищення підприємства
достатньо декілька років, в той час, як для відновлення високотехнологічного оборонного
заводу необхідні роки кропіткої праці та підтримки на всіх рівнях влади.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Офис HP Enterpise в Украине закрылся, она
работает через партнера
11.04.2019

Компания Hewlett Packard Enterprise изменила формат присутствия в
Украине. Об этом говорится в сообщении компании, передает служба
новостей портала tech.liga.net
С ноября 2018 г. представлять интересы HPE на территории Украины начала
компания Sophela, которая является ее эксклюзивным представителем в Украине, Литве и
Беларуси. Как уточнил ее PR-представитель, у Hewlett Packard Enterprise больше нет офиса
в Украине. "Реорганизация компании, которая была внедрена с целью оптимизации
расходов в современных рыночных условиях, никак не повлияла на предоставление услуг
сотрудничества с партнерами и заказчиками", -уточняется в компании. Sophela - это
филиал ALSO холдинга, компании, работающей в 15 европейских странах. Sophela не будет
вести продажи продуктов HPE на украинском рынке напрямую, они будут осуществляться
по существующим каналам продаж , через 2 официальных дистрибьютора - ERC и МТI и
партнеров. Как сообщала LIGA.net в 2015 году, компания Hewlett Packard решила перевести
украинский офис Hewlett Packard Inc. в Польшу. Второе подразделение HP (Hewlett Packard
Enterprise) тогда продолжало работу в стране. Напомним, что HP в конце 2014 года приняла
решение разделить бизнес на две компании Hewlett Packard Inc. и Hewlett Packard
Enterprise. Первая занимается разработкой и производством компьютерных систем и
принтеров. Вторая сосредоточена на разработке ПО, обслуживании корпоративных
клиентов и технологической инфраструктуры.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Суд: "Запоріжтрансформатор" має повернути "Райффайзен
Банку Аваль" $13 млн боргу

НКМЗ изготовил 100-тонный проходческий комбайн модели П315 для
шахтоуправления "Покровское"

11.04.2019

07.04.2019

Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) изготовил
100-тонный проходческий комбайн модели П315 для шахтоуправления
"Покровское" (Донецкая обл.).
Комбайн является самым мощным на постсоветском пространстве. Новая машина
создана совместно со специалистами "Донецксталь-металлургический завод", в группу
предприятий которого входит ш/у "Покровское". "Сегодня для этого заказчика НКМЗ уже
изготавливает еще два таких комбайна, у него есть намерение приобрести в этом году еще
один", - сказано в пресс-релизе. По словам гендиректора "Донецксталь-метзавод" Ильдара
Салеева, ожидается, что применение комбайна существенно повысит производительность
труда, темпы проходки, облегчит работу проходчиков и увеличит их заработки. Как
отметил президент "НКМЗ" Георгий Скударь, новая техника на сегодня составляет до 40%
продукции, выпускаемой предприятием. "Это не только комбайны, это – мельницы,
отвалобразователи, дробилки, металлургические краны, конвертеры, миксеры. Так,
проходческий комбайн абсолютно новой конструкции создан фактически за год", отмечает он. Новокраматорский машиностроительный завод 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. 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.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

АТ "Турбоатом" в черговий раз захистив
свою честь у суді

Центральний апеляційний госпсуд 4 квітня у рамках справи
№908/919/17
зобов’язав
ПАТ
“Запоріжтрансформатор”
погасити
заборгованість перед “Райффайзен Банком Аваль”.
Мова йде про 12,9 млн дол (за кредитною угодою №01/02-19/12 від 02.10.2009 та
кредитним договором №010/02-19/12/22 від 23.09.2011). При цьому суд прийняв відмову
“Райффайзен Банку Аваль” від частини позовних вимог - щодо стягнення заборгованості за
відсотками в розмірі 1,92 млн дол. Чим саме зумовлена ця відмова банку-кредитора, в
судових матеріалах не уточнюється. Нагадаємо, “Запоріжтрансформатор” пов`язують з
Костянтином Григоришиним. У держреєстрі кінцевим бенефіціаром підприємства
значиться Леонід Півоваров (Швейцарія). Нагадаємо, ІНГ Банк намагається в судовому
порядку стягнути із “Запоріжтрансформатора” 7,2 млн дол, а ING Bank N.V. - 28,4 млн дол.
17.12.2018 Госпсуд м. Києва на прохання Промінвестбанку повернув йому заяву про
забезпечення позову (в справі №910/16704/18) шляхом накладення арешту на кошти ПрАТ
«Запоріжтрансформатор» і ТОВ «Енерджі Сервіс» в межах суми стягнення в розмірі 32,9 млн
дол. Як писав Finbalance, згідно з судовими матеріалами, ліквідатор “Всеукраїнського банку
розвитку” (був підконтрольний Олександру Януковичу) подав низку позовів до ПАТ
"Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання" (пов’язують з Костянтином
Григоришиним) про стягнення заборгованості: 5,6 млн дол за кредитним договором
№KKPOD.80407.024 від 29.10.2013 (справа №920/1397/15); 5,7 млн дол за кредитним
договором № ККРОD.80407.017 від 22.05.2013 (справа №920/1396/15). 11,3 млн дол за
кредитним договором №ККРОD.80407.006 від 07.03.2013 (справа №920/1395/15). Раніше
Сбербанк подавав позов до дочірнього підприємства «Завод обважнених бурильних та
ведучих труб» про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором від
11.02.2011 р. в сумі $28,76 млн. Як третя особа в справі фігурувало ПАТ «Сумське
машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім.М.В.Фрунзе» (справа №920/99/16).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

05.04.2019

Науково-дослідний
та
конструкторсько-технологічний
інститут
трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади повинен спростувати недостовірну
інформацію, що стосується "Турбоатома" а також сплатити заводу
компенсацію за моральну шкоду.
Таке рішення виніс Центральний апеляційний господарський суд. Нагадаємо, що 28
лютого 2018 р. Господарський суд Дніпропетровської обл. задовольнив позов "Турбоатома"
до Інституту трубної промисловості про захист ділової репутації. Зокрема, суд визнав, що
виступ директора трубного інституту Радомира Короля на ініційованій ним конференції,
висвітленій в мережі Інтернет на сайті Інтерфакс-Україна та на сайті "Экономика сегодня",
на предмет того, що "Турбоатом" здійснює закупівлю зварних труб для виготовлення
обладнання конденсаторів турбін атомних станцій ДП "НАЕК "Енергоатом" у іноземного
виробника дорожче їх ринкової вартості, не відповідає дійсності. Центральний апеляційний
госпсуд, який перевіряв законність рішення суду першої інстанції, своєю постановою від 21
березня ц.р. встановив, що Інститут трубної промисловості в особі її керівника Радомира
Короля не довів факт правдивості та достовірності поширеної інформації, чим порушив
професійну етику поваги до ділової репутації "Турбоатома". Наразі керівництво Інституту
зобов’язане протягом місяця спростувати недостовірну інформацію в такий самий спосіб, в
який вона була розповсюджена, а також сплатити "Турбоатому" в якості компенсації
моральної шкоди 1,00 грн. Відзначимо, Гендиректор АТ "Турбоатом" Віктор Суботін та
голова правління ПрАТ "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж" Юрій Ковальов підписали договір
підряду у рамках реалізації контракту з реконструкції поворотно-лопатевих агрегатів на
Кременчуцькій ГЕС. Згідно угоди, "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж" проведе заходи щодо
демонтажу, монтажу засобів виробництва, проведення випробувань, пусконалагоджувальних робіт, дослідницької та промислової експлуатації, завершення та вводу в експлуатацію
засобів виробництва. Термін виконання робіт за договором складає більше 3-х років.
Нагадаємо, АТ "Турбоатом" в кінці березня організував і здав продукцію представникам
шести електростанцій: Южно-Української, Запорізької АЕС, АЕС Козлодуй, а також
ДніпроГЕС-2, Середньодніпровської і Канівської ГЕС. …
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ "Турбоатом"
ПАО "Укрэлектроаппарат" будет выплачивать акционерам
дивиденды в размере 5,27 грн на 1 акцию
10.04.2019

ПАО "Укрэлектроаппарат" (Хмельницкий) с 3 мая по 31 августа
текущего года будет выплачивать акционерам дивиденды в размере 5,27
грн на одну акцию номиналом 0,25 грн.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение
утвердило общее собрание акционеров компании 28 февраля. На выплату дивидендов
направлено 94,769 млн грн из полученной в 2018 году чистой прибыли в размере 128,65
млн грн. Остальные 34,02 млн грн направлены на развитие производства. Как сообщалось,
в 2017 г. акционеры направили на выплату дивидендов всю полученную чистую прибыль
(82,57 млн грн), их размер составил 4,59 млн грн на акцию. "Укрэлектроаппарат"
специализируется, в частности, на производстве 22 типов и около 850 типоисполнений
трансформаторов, КТП мощностью от 10 до 6300 кВА классами напряжения от 3 до 35 кВт,
используемых в коммунальном хозяйстве, агрокомплексе, железнодорожном транспорте,
нефтяных и газовых месторождениях, промышленности, линиях метро и т.п. Чистый доход
"Укрэлектроаппарата" в 2017 году вырос на 51% по сравнению с 2016 г. - до 576,8 млн грн,
чистая прибыль - в 2,9 раза, до 82,57 млн грн. Завод экспортировал 76,5% реализованной
продукции. Компания постоянно работает на рынках Украины, России, Азии, Ближнего
Востока, Африки, Европы. Заказы выполняются для Нигерии, Ирака, ОАЭ, стран Балтии,
Молдовы, Грузии, Армении, Туркменистана. В 2018 г. предприятие планировало увеличить
производство электрических трансформаторов на 15% по сравнению с 2017 г., когда их
было выпущено 2,722 тыс. ед., комплектных трансформаторных подстанций (КТП) на 14%
(в 2017 г. – 198 ед.), однако фактических данных пока не оглашало. По состоянию на третий
квартал 2018 г. гражданину Израиля Михаилу Коренблиту принадлежало 40,64% акций
ПАО "Укрэлектроаппарат", его отцу Роману Коренблиту - 6,36%, Владимиру Рубинштейну почти 14,43%, Борису Покрассу – 12,3%, экс-первому замглавы КГГА Анатолию Голубченко
– 13,055%. Уставный капитал ПАО составляет 4,495 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Ajax Systems привлек $10 млн от
Horizon Capital
29.03.2019

Украинский производитель профессиональных систем безопасности
Ajax Systems привлек $10 млн от инвестиционной компании Horizon Capital.
Об этом сообщает издание ain.ua
Инвестором стал новый фонд Horizon Capital – Emerging Europe Growth Fund III, LP
(EEGF III), общий размер которого составляет $200 млн. Horizon Capital получил
миноритарный пакет. Сообщается, что фонд выкупил часть доли Ajax Systems у первого
инвестора – SMRK (фонд инвестировал $1 млн в 2015 году и до сих пор оставался
единственным инвестором компании), а также часть акций – у менеджмента компании.
Андрей Довженко, управляющий партнер SMRK, отметил в комментарии AIN.UA, что у
фонда получился «очень хороший выход от частичной продажи ранее купленных акций», а
долгосрочная цель – вывести Ajax Systems на IPO ...
Читать полностью >>>
© Майя Яровая
По материалам ain.ua
Український стартап SolarGaps отримав
грант на 1 млн євро
10.04.2019

Залучене фінансування дозволить доопрацювати b2b-продукт і
підготувати його до виходу на ринок, повідомив на своїй сторінці в
соцмережі Facebook партнер інвестфонду Horizon Костянтин Магалецький.
Представники стартапу заявили, що вже отримали сертифікацію в Євросоюзі для
b2c-продукту і через місяць почнуть продажі через дилерів в країнах ЄС. За словами
операційного директора SolarGaps Юрія Цвіркуна, два продукти будуть схожі зовні, але
відрізнятимуться в технічному плані і з точки зору управління. Стартап SolarGaps працює
над розумними жалюзі, здатними генерувати електроенергію. У команді зазначають, що
одного квадратного метра таких жалюзі вистачить для того, щоб зарядити 3 ноутбуки або
30 світлодіодних лампочок. У 2017 році SolarGaps вже отримав 50 тис. євро від Єврокомісії в
рамках першої фази програми Horizon 2020 SME Instrument. До цього стартап провів
успішну кампанію на Kickstarter, де залучив $100 тис.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

В Николаеве на судостроительном заводе «Океан»
запустили в работу сухой док

До побачення, Росіє. Індійський аеропром
обирає Україну
05.04.2019

На ринку озброєнь сталася сенсація: Індія відмовилася випускати
разом з Росією військові літаки та уклала угоду про їх виробництво з
Україною. Про це пише Тарас Колісник на epravda.com.ua
На черзі - витіснення РФ з сектора обслуговування військової техніки. Москва лютує.
Сенсаційну для України та світу подію, що трапилася наприкінці березня в Індії, українська
преса, на жаль, такою не побачила і не представила громадськості. Проте саме в рамках
великої міжнародної виставки Defexpo India 2016 в Гоа індійське міністерство оборони та
низка компаній підписали з Україною 15 меморандумів про виробництво 500 транспортних
літаків та про довгострокове постачання газотурбінних установок для індійських
військових суден. Це відбулося на тлі раніше замороженого спільного з Росією проекту
щодо спорудження військово-транспортного літака Multi-role Transport Aircraft (MTA) та
відмови від російського обслуговування морських суден. ...
Читати повністю >>>
© Тарас Колісник, для ЕП
За матеріалами epravda.com.ua
ГП Антонов купило у немецкой Jeppesen
аэронавигационные услуги

В Києві на воду спустили артилерійський
катер для ВМС ЗС України
03.04.2019

08.04.2019

ГП Антонов заключило соглашение с компанией Jeppesen GmbH
(Германия) о предоставлении услуг по обеспечению полетной информации
на 9 млн евро, или 275, 04 млн грн.
Как говорится в сообщении, услуги будут оказываться до 1 апреля 2024 года.
Немецкая Jeppesen GmbH - это дочерняя фирма одноименной американской компании
Jeppesen, входящей в корпорацию Boeing. Компания Jeppesen предоставляет
информационные услуги для авиакомпаний и пилотов: выпускает сборники по
аэронавигационной информации, схемы взлета и захода на посадку, карты для полетов по
правилам визуальных полетов, литературу по авиации, программное обеспечение, учебные
пособия. Продукция предназначена для различных потребителей, включая частную и
коммерческую авиации, преподавателей в авиашколах и т.д. По данным BBC, на мировом
рынке аэронавигации основными игроками являются Jeppesen и Lido, входящая в Lufthansa
Group. Система Jeppesen, в отличие от Lido, не позволяет пользователю составить план
полета в Симферополь в аннексированном Россией Крыму. В 2017-2018 годах компания
Jeppesen получила подряды ГП Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова и
ГАП Украина по полетной информации на 2,58 млн грн. Напомним, что в феврале Кабмин
утвердил финансовый план ГП Антонов на 2019 год. Согласно документу в текущем году
предприятие планирует получить около 6,1 млрд грн чистого дохода от реализации
продукции, из которых 5,9 млрд грн - на внешних рынках и 200 млн грн - в Украине. Среди
основных статей запланированного дохода 263 млн грн также поступят от предоставления
инжиниринговых услуг, 73 млн грн - от научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и 32,5 млн грн - от роялти. Ранее в ГП Антонов сообщили, что
транспортный самолет Ан-124 Руслан будет обходиться без российских комплектующих и
предприятие планирует начать их самостоятельное производство.
Читать полностью >>>

02.04.2019

В сухой док судостроительного завода «Океан» стал для прохождения
ремонта земснаряд «Рион» филиала «Дельта-Лоцман» ГП АМПУ. Об этом
сообщает портал «Миколаїв - місто корабелів».
Согласно ремонтных сведений будут выполнены следующие работы: замена
протекторов, ремонт донно-забортной арматуры, ремонт якорного устройства, ремонт
рулевого устройства, ремонт дейдвудной системы, гребного вала и винта, очистка,
дефектация, ремонт и покраска внешней обшивки корпуса, элементов набора, надстройки ,
палубного оборудования, цистерн и помещений, дефектация и ремонт багерского
оборудования, ремонт системы главного двигателя, ремонт электромеханической части и
тому подобное. Исполняющим работ является ООО «Тепломашпрогресс». Многочерпаковый
земснаряд «Рион» был построен в 1975 в Магдебурге, Германия. ...
Читать полностью >>>
По материалам svidok.info

Читайте также: ГП "Антонов" заключил контракт на
поставку легких кресел Pitch для Ан-148/Ан-158 >>>

По материалам biz.liga.net
У Збройні Сили надійшов модернізований
штурмовик Су-25
08.04.2019

До Повітряних Сил Збройних Сил надійшов черговий штурмовик
Су-25, що пройшов капітальний ремонт та часткову модернізацію. Про це
повідомляє Український мілітарний портал
Відповідні роботи проводились на запорізькому державному підприємстві
“МіГРемонт”. Штурмовик обладнаний засобами захисту “Адрос” КУВ 26-50. Найімовірніше
цей літак був модернізований до версії Су-25М1К, яка постачається до Повітряних Сил ЗСУ з
2015-го року. Минулого року підприємство ЗДАРЗ “Мігремонт” передав до Повітряних Сил
ЗС України три такі літаки. Су-25 (за класифікацією НАТО — «Frogfoot») — одномісний
броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у
зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення
об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Виготовлявся серійно на
Тбіліському авіаційному заводі (за часів СРСР – авіаційний завод №31).
Читати повністю >>>
За матеріалами mil.in.ua

У Києві для Військово-морських сил ЗС України спустили на воду
малий броньований артилерійський катер проекту “Гюрза-М” Про це
повідомляє Командування ВМС ЗС України на офіційній сторінці у Facebook
Спуск відбувався на урочистій церемонії на підприємстві “Кузня на Рибальському”.
По завершенню всіх заводських випробувань він відправиться своїм ходом до Одеси, де
розпочне державні випробування за результатами яких надійде до складу ВМС ЗС України.
Цей катер почали будувати минулого року та під час закладки восьмого малого
броньованого артилерійського катеру 58155 шифр «МБАК» та третього десантноштурмового проекту 58503 типу «Кентавр-ЛК» у лютому 2019-го року на підприємстві
проводили роботи з його збирання. До складу ВМС ЗС України вже введено 6 малих
броньованих артилерійських катерів, два з яких – «Бердянськ» та «Нікополь» були
захоплені Росією 25 листопада 2018 року. Також 19 листопада 2018 року до Одеси прибули
два новозбудовані десантно-штурмові катери проекту 58503 (“Кентавр”), що після
завершення всіх необхідних випробувань будуть введені до складу ВМС ЗС України.
Читати повністю >>>
За матеріалами mil.in.ua
СП «Дунайсудосервис» строит серию барж для
«Грейн-Трансшипмента»
08.04.2019

ООО «СП «Дунайсудосервис» осуществляет строительство серии
сухогрузных барж нового проекта по заказу ООО «Грейн-Трансшипмент»
(Николаев). Об этом сообщает ports.com.ua
Как сообщила пресс-служба судостроительной компании, сейчас выполняются
предспусковые работы на барже Grain-3. Помимо этого, на минувшей неделе предприятие
осуществляло подготовку к монтажу объемных секций бортов баржи Grain-4. Ранее
директор ООО «Грейн-Трансшипмент» Александр Григоренко рассказал сайту «Порты
Украины» о планах компании построить серию из восьми барж для перевозок зерновых
грузов по реке. «Мы приступаем к реализации следующего проекта. На судостроительном
заводе в Измаиле мы закладываем первую баржу серии. Осадка баржи составит 3,1 метра,
валовая вместимость — 3,1 млн тонн, длина — 79,4 метра. К следующему сезону планируем
модернизировать в общей сложности восемь таких барж. Планируем, что все баржи будут
модернизированы на предприятии «Дунайсудосервис». Построенный флот позволит
увеличить перевозки зерна по Днепру», — сообщил Григоренко. ООО «ГрейнТрансшипмент» предоставляет полный комплекс услуг на морском и речном транспорте, в
том числе — агентирование и экспедирование, фрахтовые услуги, услуги по организации
морских, речных, автомобильных и железнодорожных перевозок в сегменте генеральных,
негабаритных, навалочных и других грузов. Компания оперирует 10 судами (буксиры и
баржи). Компания в 2018 году увеличила перевозки зерновых грузов по внутренним
водным путям по сравнению с 2017 годом в три раза — до более 300 тыс. тонн. ООО «СП
«Дунайсудосервис» выполняет полный комплекс производственных и ремонтных работ,
связанных с возобновлением эксплутационных характеристик судна. Осуществляет ремонт
морских и речных судов доковым весом до 4 тыс. тонн и длиной до 120 метров.
Предприятие занимает около 60% рынка услуг по ремонту и модернизации судов типа
«река — море» в Одесском регионе.
Читать полностью >>>
По материалам ports.com.ua

Збройні Сили отримали відновлений
бомбардувальник Су-24

На Херсонской верфи СМГ отремонтируют
серию сухогрузов

10.04.2019

В мережі з’явився фотознімок відремонтованого бомбардувальника Су-24 з бортовим номером 08 для Повітряних Сил Збройних Сил
України (ПС ЗСУ). Про це пише ua-independent.com
Відповідні роботи проводились Державному підприємстві “Миколаївський
авіаремонтний завод “НАРП”. Фахівцями підприємства був здійснений ремонт літака, під
час якого була проведена повна перевірка всіх його вузлів та агрегатів, виконаний їх
ремонт чи повна заміна. Інформації щодо модернізації цього борта немає. Су-24 (з
кодифікації НАТО: Fencer, Фенсер – англ. Фехтувальник) – український фронтовий
бомбардувальник з крилом змінної стріловидності, призначений для нанесення ракетнобомбових ударів в простих і складних метеоумов, вдень і вночі, у тому числі на малих
висотах з прицільною поразкою наземних і надводних цілей. Минулого року саме це
підприємство здійснило ремонт літака-розвідника Су-24МР для потреб ПС ЗС України.
Також Державне підприємство “Одеський авіаційний завод” на міжнародній конференції, в
якій брали участь військові аташе країн НАТО, представило іноземним партнерам
перспективний проект розвитку літаків-розвідників Су-24МР.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-independent.com
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09.04.2019

На Херсонской верфи СМГ выполняется ряд заказов по судоремонту,
наиболее крупные из которых в части замены металла - сухогрузы Chalsi,
Volgo-Don 5066 и Chelsea 3.
В ходе корпусных работ суммарно на этих судах будет произведено около 400 тонн
замены металла. Также на теплоходах проведут ремонт винто-рулевого комплекса, доннозабортной арматуры, трубопроводов, достроечные работы. По словам заместителя
главного строителя Херсонской верфи СМГ Романа Новохацкого, стапель загружен, но
работы продвигаются активно благодаря укомплектованному составу специалистов.
«Только на Chalsi ежедневно занято около 165 рабочих верфи, что позволяет ожидать, что
этот заказ мы выполним раньше контрактных сроков»,- отметил судостроитель. Отметим,
на Николаевской верфи Смарт Мэритайм Груп в рамках мероприятий по модернизации
производства завершен монтаж локальных криогенных емкостей для хранения и подачи
кислорода и углекислоты на производственные участки. По словам главного инженера
верфи Ивана Грубкина, до сих пор верфь получала от поставщиков кислород и углекислоту
на специальном кислородном участке, откуда они подавались в цеха по старым
трубопроводам общей длиной около 5 км, что приводило к неоправданным потерям —
более 400 тыс. грн в год. Чтобы минимизировать потери и расходы на обслуживание
трубопроводов, руководство верфи приняло решение установить криогенные емкости
непосредственно в двух основных точках потребления газов — возле поточнопозиционной линии и металлообрабатывающего цеха. К концу марта специалисты
немецко-эстонской компании ELME MESSER GAAS завершили монтаж современных
криогенных емкостей общим объемом около 35 тонн, отвечающих международным
стандартам безопасности и оборудованных телеметрической системой контроля.
Благодаря этому обеспечена высокоэффективная подача кислорода и углекислоты с
одновременной минимизацией затрат.
Читать полностью >>>
По материалам СМГ

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

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

 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ
 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Тариэл Васадзе сменил многолетнего главу
Запорожского автозавода

Новые трамваи "Татра-Юг" пустят
на Троещину

08.04.2019

04.04.2019

Мэр Киева Виталий Кличко и его заместитель Дмитрий Давтян
продемонстрировали новый низкопольный трамвай "Татра-Юг", который
вскоре выйдет на маршруты столичной Троещины.
В конце прошлого года украинская компания "Татра-Юг" выиграла тендер на
поставку новых трамваев для "Киевпастранса". За сумму 428,9 млн гривен предприятие
должно поставить столице десять трамваев в трехсекционном исполнении К-1М6. Трамвай
длиной 26,8 м способен перевозить до 267 пассажиров, он оснащен кондиционером, Wi-Fi и
местами для размещения людей с особыми физическими потребностями. В случае
необходимости, трамвай может проехать автономно участок протяженностью не менее 1
км.Ранее сообщалось, что в Египте начали эксплуатацию украинского трамвая "Татра-Юг".
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Підписано контракт про поставку м.Київ
10 трамваїв «Електрон»
05.04.2019

В четвер, 4 квітня цього року відбулось підписання угоди з
Комунальним підприємством «Київпастранс» про поставку м. Києву 10
трамвайних вагонів марки «Електрон».
За підсумками публічних торгів, що відбулись через систему ProZorro 12 березня ц.р.
і в яких взяли участь компанія Pesa Bydgoszcz SA та Спільне німецько- українське
підприємство «Електронтранс» концерну «Електрон», в трьох раундах аукціону з кращою
ціновою пропозицією перемогли вагони марки «Електрон». Таким чином, концерн
виготовить для столиці нові повністю низькопідлогові 30-ти метрові вагони, що, згідно з
побажанням
замовника,
будуть
обладнані
системою
відео
спостереження,
автоматизованою системою оплати проїзду, Wi-Fi роутерами та USB-портами для зарядки
гаджетів. Загальна сума укладеного контракту склала 497 962 тис. грн. На відміну від
попередніх поставок в столицю трамваїв «Електрон», в цю суму включено вартість
комплектів запасних частин і спеціалізованого інструменту для їх обслуговування. Щодо
термінів виконання поставки в повному обсязі, то вони відбуватимуться за графіком та
заявками замовника, тобто КП «Київпастранс». в залежності від фактичної оплати. Як
попередній термін визначено кінець 2019 року. Нагадаємо, Концерн «Електрон» став
переможцем міжнародного тендеру, проведеного згідно процедур Європейського банку
реконструкції та розвитку (ЄБРР)на виготовлення 50 тролейбусів для Львова.
Читати повністю >>>
За матеріалами Концерну «Електрон»
Киев купил 10 польских трамваев Pesa
за почти 570 млн гривен
10.04.2019

Польская компания PESA поставит Киеву до конца этого года 10
трамвайных вагонов длиной более 26 метров. Об этом сообщает служба
новостей портала издания segodnya.ua
Соответствующий договор с Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna
заключило КП "Киевпастранс". Как передает "Интерфакс", общая сумма сделки составляет
568,44 млн гривен (с НДС). На портале закупок ProZorro уточняется, что купленные вагоны
трехсекционные и полностью низкопольные, в них 60 сидячих мест, максимальная
скорость – не менее 70 км/ч. Также гарантийный срок эксплуатации составляет два года.
Отметим, что первоначально победителем тендера на покупку 10 трамвайных вагонов стал
львовский "Электронтранс", который предложил цену в 505,39 млн грн. В свою очередь
польская компания снижала стоимость вагонов в течение торгов. Позднее тендерный
комитет отклонил предложение львовян из-за того, что не была вовремя предоставлена
справка о несудимости лица, подписавшего тендерное предложение. Напомним, в декабре
2017 года Киев получил партию польских трамваев PESA 5-го поколения с низким полом,
кондиционерами, Wi-Fi. Отметим, что первый Pesa начал курсировать в Киеве в мае 2016
года. Также в прошлом году "Киевпастранс" в рамках всеукраинского тестирования
получил трехсекционный трамвайный поезд модели К-1М6 компании "Татра-Юг", который
был изготовлен на производственных мощностях Южного машиностроительного завода.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 МАКРОСТАТИСТИКА

Суд вынес решение о санации Запорожского
автозавода Васадзе
12.04.2019

Хозяйственный суд Запорожской области вынес решение о санации
входящего в корпорацию "УкрАВТО" АО "ЗАЗ" в рамках возбужденного в
конце минувшего года дела о банкротстве.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее
решение вынесено судом 11 апреля. Срок санации – 6 месяцев. Основное содержание
утвержденного плана санации – выведение АО "ЗАЗ" из состояния банкротства в
кратчайшие сроки, максимальное сохранение инфраструктуры производственных
мощностей ведущего украинского производителя автомобилей и единственного
предприятия по производству легковых авто с полным циклом, возобновление
деятельности по производству легковых авто. Помимо этого, план включает улучшение
социальной сферы на предприятии, сохранение существующих и создание новых рабочих
мест, создание платежеспособного предприятия, которое обеспечит поступление налогов и
сборов в местный и государственный бюджеты. Как сообщалось, дело о банкротстве АО
"ЗАЗ" возбуждено 4 декабря 2018 года по иску ООО "Факторинг Финанс" (Киев) с суммой
требований 3,16 млн грн. По решению суда 3 января в результате замены инициирующим
кредитором стало ООО "Финансовая компания "АМБЕР"(Киев), а 21 января утвержден
реестр требований кредиторов, крупнейшим из которых стала финкомпания "Юниверсум
Финанс" с суммой требований 2,47 млрд грн. Ранее в корпорации "УкрАВТО" сообщали, что
основными факторами, обусловившими тяжелое положение предприятия, стали резкое
падение внутреннего рынка новых автомобилей, потеря внешних рынков сбыта,
агрессивная конъюнктурная среда и многократно выросшие в связи с резкой девальвацией
гривни долговые обязательства по валютным кредитам. По итогам 2018 г. завод получил
чистую прибыль в размере 1 млрд 068 млн грн, тогда как в 2017 г. убыток составлял 287,75
млн грн. По информации пресс-службы "УКрАВТО", полученная прибыль стала результатом
списания Проминвестбанком долга в размере около 1,4 млрд грн. Непокрытый убыток ЗАЗа
к началу текущего года составил 3 млрд 248 млн грн (годом ранее - 4 млрд 316 млн грн). В
2018 году ЗАЗ сократил производство почти в 13 раз - до 131 ед. преимущественно за счет
практически полного прекращения выпуска легковых авто (выпущен один автомобиль
против 1,151 тыс. в 2017 году). Кроме того, выпуск коммерческих авто сократился в 5,6 раза
- до 85 ед., автобусов произведено 45 ед. "УкрАВТО" зарегистрировано в 1992 году. Владеет
контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации
входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины,
дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть
автозаправочных комплексов. В числе партнеров - DaimlerChrysler, General Motors, KIA
Motors, Nissan, Toyota, Chery. В 2017 году чистый доход корпорации вырос на 30% к 2016
году - до 2,57 млрд грн, чистая прибыль составила 254,7 млн грн против убытка 3,08 млн
грн годом ранее. Владельцем корпорации является Тариэл Васадзе.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ

Спрос на электрокары в Украине
продолжает расти
05.04.2019

Автопроизводство в Украине
за март 2019 г.
09.04.2019

По
предварительным
данным
Ассоциации
«Укравтопром»,
количество выпущенных украинскими заводами автотранспортных средств
в марте составило 534 единицы.
Таким образом, от своего мартовского результата годичной давности украинский
автопром отстал на 30,9 процентов. Легковое подразделение национального автопрома
закончило месяц падением более чем на треть относительно марта 2018 года – 442 шт. А
вся статистика по легковым автомобилям вновь была сформирована только
крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии «Еврокар». Мартовское
производство грузовых автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать
информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 4 единицы, что в 7
раз меньше чем годом ранее. В то же время, автобусное производство выросло на 42%, до
88 шт. Всего с начала года в Украине было изготовлено 1741 ед. автотранспортных средств
или на 15,6% меньше, чем за первый квартал прошлого года. Легковых автомобилей – 1508
шт. (-14,7%); Коммерческих – 14 шт. (-85,3%); Автобусов – 219 шт. (+9%).
Читать полностью >>>
По материалам Ассоциации «Укравтопром»
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Председателем правления АО “ЗАЗ”, входящего в состав корпорации
“УкрАВТО”, с 9 апреля сроком на пять лет назначен Антон Лазарев, ранее
занимавший должность заместителя председателя правления корпорации.
Решение принял наблюдательный совет АО на заседании 5 апреля, освободив от
обязанностей председателя правления Николая Евдокименко “в связи со сменой состава
правления”. Николай Евдокименко возглавлял правления Запорожского автозавода с 2005
г., с годичным перерывом (с мая 2013 года по май 2014 года), когда он занимал должность
первого заместителя министра промышленной политики. Евдокименко в новом составе
правления АО “ЗАЗ” стал его членом. Как сообщалось, Запорожский автозавод, в отношении
которого в конце прошлого года возбуждено дело о банкротстве, в настоящее время в
небольших количествах выпускает коммерческие автомобили и автобусы. По итогам 2018
г. завод получил чистую прибыль в размере 1,07 млрд грн, тогда как в 2017 году убыток
составлял 287,75 млн грн. Пполученная прибыль стала результатом списания
“Проминвестбанком” долга в размере около 1,4 млрд грн. Непокрытый убыток ЗАЗа к
началу текущего года составил 3,25 млрд грн (годом ранее - 4,32 млрд грн). …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com

За первый квартал текущего года украинский парк электромобилей
пополнился на 1276 машин, сообщает Ассоциация автопроизводителей
Украины «Укравтопром».
По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. спрос на электромобили в Украине
вырос на 71%. Однако большую часть (91%) первичного рынка автомобилей, работающих
исключительно на электротяге, сформировали машины, бывшие в эксплуатации – 1164 шт.
Лидером рынка электрокаров остается Nissan Leaf. С января по март 678 автомобилей этой
модели получили украинские номера. На втором месте Tesla Model S, в зачете которой 107
регистраций. Третьим по популярности стал BMW i3 с результатом 87 авто. Электромобиль
Renault Zoe выбрали 66 украинцев, и это четвертый результат. Замыкает пятерку самых
популярных электромобилей на украинском рынке FIAT 500e. В первом квартале 2019 года
60 электрических Фиатов обрели в Украине своих владельцев.
Читать полностью >>>
По материалам ukrautoprom.com.ua
В Одесский порт прибыла очередная партия
военных внедорожников из США
09.04.2019

Очередная партия военной техники для Вооруженных сил Украины
пришла в Одесский порт. Об этом сообщает служба новостей он-лайн издания
dumskaya.net
Автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты доставил из США 175 тонн
вооружения, в том числе 35 военных внедорожников HMMWV. Как передает корреспондент
«Думской», судно пришвартовалось к причалу №1К примерно в 8 утра, после чего через
заднюю аппарель выехало 15 санитарных и 20 боевых «Хамви». Это уже третья партия
HMMWV, поступившая в Украину после начала войны. Первая была в 2015-м, вторая осенью 2017-го. Всего, по разным данным, американцы передали нам от 230 до 300 машин.
Отметим, что на вооружении ВСУ эти автомобили находятся с 2001-го года. В основном ими
оснащаются десантно-штурмовые бригады. У HMMWV восьмицилиндровый дизельный
двигатель объемом 6,2 л и мощностью 160 л.с. Машина способна разгоняться до 113 км/час,
при этом расход топлива - от 16 до 23 л на 100 км. Масса авто - 2359 кг, грузоподъемность две тонны. Экипаж - до пяти человек, из которых один водитель и один стрелок.
Читать полностью >>>
По материалам dumskaya.net

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

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

 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ

 ВАНТАЖНИЙ
 транспорт та обладнання для будівельно-монтажних та дорожніх робіт

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ЗОКРЕМА

Завершується монтаж обладнання KMZ Industries
на елеваторі ПрАТ «Кремінь»

Український виробник представив
навантажувачі нової лінійки
02.04.2019

На виставці «Комунтех-2018» група компаній TDC («ТДС
Укрспецтехніка», «Логістик Машинері») представила продукцію власного
виробництва - міні-навантажувачі під торговою маркою TDC.
На виставці було представлено два міні-навантажувача вітчизняного виробництва:
TDC-901 і TDC-1201. У моделі TDC-901 вантажопідйомність становить 1050 кг, а у моделі
TDC-1201 - 1250 кг. В 2019 році вітчизняний виробник представив вдосконалені моделі.
Так, навантажувач TDC-1201 нового модельного ряду отримав більш потужний двигун
Mitsubishi S4SDT 74,8 к.с. (проти 62,5 к.с. в минулій моделі), нову італійську гідравлічну
систему Hansa, збільшений гідравлічний бак, більший ківш та більшу висоту
розвантаження та багато іншого. Змінився і колір. При цьому, по підрахункам виробника,
витрати палива не змінились і залишились на рівні 3,331/221 г/кВт.г або 5,02 л. г.
Читати повністю >>>
За матеріалами specmachinery.com.ua
 ЛЕГКОВИЙ
 транспорт для пасажирських перевезень (автобуси, тролейбуси)

02.04.2019

Виходить на фінішну пряму монтаж обладнання KMZ Industries на
новому елеваторі ПрАТ «Кремінь» в смт Парафіївка Чернігівської області.
Про це повідомляє прес-служба компанії
Тут вже встановлено: 2 силоси нашого виробництва по 3 тис. тонн зберігання
кожний; 1 силос для оперативного зберігання на 50 тонн; 2 норії продуктивністю 100 т/г.
Закінчується монтаж ще одного силосу на 3 тисячі тонн зберігання та ланцюгових
транспортерів (сумарна довжина маршруту становитиме 156 м). Радо ділимося з вами
невеличким фотозвітом про моменти народження красеня-елеватора. Відзначимо, KMZ
Industries пропонує проектування, виробництво, монтаж повного спектру обладнання для
елеваторної промисловості, здійснюємо поставку обладнання, пусконалагоджувальні
роботи, навчання персоналу та післяпродажний сервіс. Виробничі потужності компанії
знаходяться в м. Карлівка Полтавської області (Карлівський машинобудівний завод).
Підприємство обладнане комплексом європейського, японського та американського
обладнання, до складу комапнії входять конструкторське бюро й монтажний підрозділ.
Читати повністю >>>
За матеріалами KMZ Industries
New Holland передал агрохолдингу «Мрія» крупную
партию опрыскивателей

О чем говорили в этом году на
City Trans Ukraine

03.04.2019

В Киеве на территории НСК «Олимпийский» прошла IІI
международная выставка City Trans Ukraine 2019, посвященная развитию
общественного транспорта и инфраструктуры.
Официальным партнером мероприятия была ассоциация автопроизводителей
Украины «Укравтопром». В выставке приняли участие свыше 500 участников из 17 стран
мира и 72 городов Украины (Беларусь, Великобритания, Германия, Швейцария, Израиль,
Испания, Италия, Польша, Китай, Латвия, Молдова, Словения, Турция, Франция, Чехия,
Южная Корея, Япония). На открытой площадке были предствалены новинки подвижного
состава производства ЗАЗ, Коропорации «Еталон» и МАЗ. Деловая программа мероприятия
была разделена на два самостоятельных дня по темам «Транспорт и современный город» и
«Транспорт и современный город». Она объединила следующие блоки: финансирование
отрасли городского транспорта; автобусы и электробусы; мобильность, как услуга. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrautoprom.com.ua

Официальный дилер бренда New Holland компания ALS WEST
торжественно передала Агрохолдингу CFG/«Мрия» партию высокопроизводительных самоходных опрыскивателей Guardian SP.275.
Как сообщили в пресс-службе компании, один из крупнейших агропроизводителей в
Украине - Агрохолдинг CFG / «Мрия» переживает настоящее возрождение, в его
подразделения поступают новые тракторы, комбайны и прицепное оборудование. Особое
внимание владельцы агрохолдинга обратили на технику для защиты растений, проведя
тщательный анализ рынка. И оптимальным вариантом с точки зрения качества работы,
конструктивных особенностей, сервисного обслуживания и условий приобретения
оказалась соглашение с компанией ALS WEST о приобретении сразу 10 самоходных
опрыскивателей New Holland Guardian SP.275. Опрыскиватели New Holland имеют базовый
клиренс высотой 183 см. Это позволяет проводить обработку таких высокорослых культур
как: подсолнечник и кукуруза, в поздних фазах вегетации, без риска повредить растения.
Читать полностью >>>
По материалам agropravda.com

АО “Часовярские автобусы” получило 14,6 млн грн
чистой прибыли

ГК «Зерновая Столица» расширяет
партнерство

05.04.2019

08.04.2019

АО “Завод “Часовярские автобусы” (Донецкая обл.), выпускающий
автобусы малого класса “Рута”, в 2018 году получил чистую прибыль в
размере 14,6 млн грн, что вдвое больше, чем в 2017 году.
Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня годового собрания
акционеров 26 апреля, нераспределенная прибыль к началу текущего года составляла
131,18 млн грн (годом ранее — 239,37 млн грн). В повестку дня собрания внесен вопрос о
распределении полученной в прошлом году прибыли. Согласно проекту решения собрания,
прибыль планируется оставить нераспределенной. За 2018 год завод почти втрое нарастил
текущие обязательства на 27,3% — до 4,62 млн грн, а долгосрочные не сформировались.
Суммарная дебиторская задолженность АО за год выросла в 5 раз — до 11,76 млн грн, а
активы в целом сократились на 43,7%, до 138,61 млн грн. Завод “Часовоярские автобусы
основан в 1958 году, первоначально специализировался на капитальном ремонте
автомобилей ГАЗ и ЗИЛ В 1995 году освоил выпуск микроавтобусов на шасси ГАЗ, а с 2003
года начал выпуск автобусов “Рута” на удлиненном шасси “ГАЗели”. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
В Виннице создали собственный
троллейбус
11.04.2019

Новый троллейбус презентовали в Винницкой транспортной
компании. Ливрея машины напоминает винницкие трамваи VinWay. Об
этом пишет ЦТС со ссылкой на Facebook мэра Винницы Сергея Моргунова.
"После собственного трамвая VinWay Винница будет иметь и свой троллейбус.
Первый опытный образец с рабочим названием "Винница-ПТС 12" практически на старте.
Троллейбус собирают мастера троллейбусного депо "Винницкой транспортной компании".
"Это действительно уникальный проект, благодаря которому мы сможем обновить парк
городского электротранспорта и повысить качество и комфорт перевозок. План на этот год
- собрать 4 единицы, и я уверен, что наши транспортники справятся", - написал Моргунов. И
предложил местным жителям придумать название для нового городского троллейбуса. Как
сообщает издание Vежа, кузов для троллейбуса покупают в Беларуси, его цена - около 2 млн
грн. После установки всего оборудования и систем, обустройства салона, стоимость новой
машины не должна превышать 5 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
У Луцьку збирають чергову партію
шкільних автобусів
11.04.2019

У цехах Луцького автозаводу зараз триває виробничий процес з
виготовлення шкільних автобусів на виконання цьогорічної програми
Уряду України. Про це повідомляє Корпорація «Богдан»
Відповідно до прийнятого КМУ рішення від 03.04.2019 р. на придбання автобусів
спрямують 325 млн грн. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич підкреслила, що принципово
важливим є продовження програми забезпечення шкільними автобусами для підвезення
дітей з сільських територій у заклади, де вони зможуть отримати якісно вищий рівень
освіти. Так, протягом 2016-2018 рр. Уряд вже проінвестував понад 840 млн грн. на цю
програму. Закупівля автобусів відбуватиметься на засадах співфінансування з органами
місцевого самоврядування. Найбільш пільгові умови Уряд передбачив для сіл, які мають
статус гірських населених пунктів, та на лінії зіткнення. Нагадаємо, що наприкінці 2018 р.
школярі Житомирської області отримали 16 автобусів від корпорації «Богдан» в рамках
соціальної програми «Шкільний автобус». «Богдан А22412» виготовлений згідно із
сучасними нормами автомобілебудування за допомогою комплектуючих від найкращих
світових компаній. Цей транспортний засіб має ремені безпеки та відповідає екологічному
стандарту Euro 5. Він забезпечить комфортне та безпечне перевезення дітей до шкіл.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»
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04.04.2019

В рамках расширения европейского сотрудничества, ГК «Зерновая
Столица» подписала ряд документов о партнерстве. Об этом сообщает прессслужба компании на сайте.
Отныне, мы являемся официальным представителем европейского производителя
вентиляторов и систем вентиляции, а также производителя лент для элеваторного
оборудования. 21 марта ГК «Зерновая Столица» провела переговоры и стала официальным
дистрибьютором в Украине румынского завода производителя конвейерных лент SC
ARTECOSA, с возможностью сбыта и распространения производимой продукции. В свою
очередь завод изготовитель подтверждает расширенные гарантийные обязательства на
свою продукцию, реализуемую через компанию ГК «Зерновая Столица» и благонадежность
контрагента. 1 февраля т.г. подписано соглашение между итальянским производителем
вентиляторов для систем вентиляции и аспирации Utentra S.R.L. и ГК «Зерновая Столица»,
согласно которого, работает по партнерской схеме, с более глубокой интеграцией линейки
вентиляторной техники в продукцию Завода Элеваторного Оборудования, с учетом
максимальной эффективности. В свою очередь, компания Utentra S.R.L. подтверждает
расширенные гарантийные обязательства на свою продукцию, реализуемую через группу
компаний «Зерновая Столица», а так же эксклюзивные права распространять продукцию
Utentra S.R.L. на территории Украины.
Читать полностью >>>
По материалам ГК «Зерновая Столица»
LOZOVA MACHINERY внедряют эффективные решения
для эффективных хозяйств
05.04.2019

Уникальная разработка конструкторского бюро LOZOVA MACHINERY
получила патент Государственного предприятия «Укрпатент». Об этом
сообщает пресс-служба ГП УПЭК.
Новым запатентованным изобретением стал шнековый перегружатель особой
конструкции, который устанавливается непосредственно в кузов транспортного средства.
Авторы проекта – главный конструктор Украинского конструкторского бюро трансмиссий
и шасси (УКБТШ) Алексей Гриненко и заместитель главного конструктора Вадим Скляров.
Разгрузочное устройство предназначено для двухосного самосвального полуприцепа
ALBION XL. При помощи шнека можно перегружать все виды семян зерновых и масличных
культур, а также другие гранулированные материалы, включая минеральные удобрения.
По словам Алексея Гриненко, шнековый выгрузчик значительно расширит функционал
трейлера. «Установка шнека даст возможность фермерам использовать ALBION XL как
самосвальный прицеп и как мощный бункер перегружатель, способный за 2,5 минуты
осуществить выгрузку 20 т грузов. При этом аграриям не придется тратить дополнительные средства на приобретение специализированного бункера перегружателя». А.
Гриненко также отметил, что применения ALBION XL с установленным шнеком позволяет
тремя комбайнами выполнять работу четырех за счет сокращения простоев под
разгрузкой. Кроме существенной экономической выгоды отличиями данного решения
является также возможность разгружать прицеп традиционным способом при
установленном шнеке. А для перевозки более широкой номенклатуры грузов аграриям
достаточно убрать шнек, который легко демонтировать даже в поле.
Читать полностью >>>
По материалам УПЭК
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На базі Херсонського машинобудівного заводу розвиватиметься
спільний фінсько-український проект
06.04.2019

У Кабміні відбулася зустріч Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва і Надзвичайного та
Повноважного Посла Фінляндії в Україні пана Юха Віртанена.
Вони розглядали нагальне для України питання – розвиток спільного фінськоукраїнського проекту по розвитку зернозбиральної техніки на базі Херсонського
машинобудівного заводу. На зустрічі були присутні: голова ТОВ «Херсонський
машинобудівний завод» Олександр Олійник, генеральний директор Федерації
роботодавців України Руслан Іллічов та представники Українського науково-дослідного
інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського
виробництва ім.Леоніда Погорілого, ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського
господарства» та представники Sampo-Rosenlew. Під час зустрічі були розглянуті нагальні
питання взаємодії по розвитку комбайнобудування в Україні. За результатами обговорення
проблемних питань було підкреслено перспективи щодо спільного співробітництва в галузі
сільгоспмашинобудуваня між Фінляндією та Україною і тому позитивний приклад
співпраці Sampo-Rosenlew c Херсонським машинобудівним заводом в результаті якого
вироблено та реалізовано комбайнів Skif-280, спільного виробництва близько 20шт., які
впевненно працюють на полях України та набирають популярності.
Читати повністю >>>
За матеріалами pivdenukraine.com.ua
Состоялась первая презентация очередной инновационной
разработки от АО «КЭМЗ»
08.04.2019

Представителям восьми агрокомпаний Херсонщины специализирующихся на выращивании и хранении лука, была продемонстрирована работа
нового оборудования для очистки лука от кожуры.
Инженерами «КЭМЗ», под руководством главного конструктора завода Александра
Уланова, создана принципиально новая линейка машин для очистки лука от кожуры.
Оборудование такого типа не производиться на постсоветском пространстве, а некоторые
технические решения заложенные в линии не имеют аналогов и в мировой практике
машиностроения аналогичного оборудования. Главным отличительным качеством
данного оборудования от предыдущих машин для очистки является реализация
принципиально нового метода очистки лука. Лук очищается от кожуры без использования
абразива травмирующего (оцарапывающего) сырье, и воды, которая сама по себе является
достаточно дорогим ресурсом, и что белее важно, применение воды в технологиях очистки
значительно сокращает срок хранения очищенного сырья. В нашей новой линейке машин,
лук очищается сжатым воздухом. Кроме того, в составе линии V-ST.05 нашим гостям была
представлена в работе машина для полуавтоматической обрезки луковиц от перьевой и
корневой частей, которая на ряду с пневматической очисткой, является ключевым
элементом всей технологической линии. …
Читать полностью >>>
По материалам АО «КЭМЗ»
Завод Кобзаренка презентував техніку
на виставці у Румунії
10.04.2019

Виробник «Завод Кобзаренка» на агровиставці Constanta Pregatim Expo2019, яка проходила у Румунії, презентував техніку українського
виробництва. Про це пише traktorist.ua
На виставці «Завод Кобзаренка» спільно з румунським дилером Etufarm представив
відвідувачам 4 одиниці техніки: універсальний здвижний причіп ТЗП-27 Атлант з
гноєрозкидальним механізмом; перевантажувальний бункер-накопичувач ПБН-16;
самозавантажувальний причіп-тюковоз ПТ-18; причіп-цистерна для води і жижі ВНЦ-12.
Нагадаємо, виробник «Завод Кобзаренка» на міжнародній ярмарці сільгосптехніки
Agrosalon Nitra 2019, яка відбулась у Словаччині, домовився про виготовлення 3 видів
причепів для компанії Ursus. Про це повідомив власник підприємства Анатолій Кобзаренко
на своїй сторінці у Facebook. Також для угорського підприємства «Завод Кобзаренка»
запустить серійне виробництво платформ для тюків. На виставці «Завод Кобзаренка»
представив відвідувачам 4 одиниці техніки: універсальний здвижний причеп ТЗП-27
Атлант з гноєрозкидальним механізмом; тракторний самоскидний напівпричеп ТСП-14;
самозавантажувальний причеп-тюковоз для круглих рулонів ПТ-18; тюковоз для
прямокутних тюків ПТ-16 Квадро.
Читати повністю >>>
За матеріалами traktorist.ua

 І В ЦІЛОМУ

Аграрії витратили $1 млрд на придбання
імпортних комбайнів
07.04.2019

Аграрії витратили майже 1$ млрд на придбання імпортних комбайнів.
Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу, передає служба
новин порталу agropolit.com
За останні чотири роки в Україну завезли майже 11 тисяч зернозбиральних
комбайнів вартістю $945 млн. Найменша кількість комбайнів імпортована в 2015 році (1,3
тисяч одиниць). Водночас 2016 рік став рекордним за поставками зернозбиральних
комбайнів за останні чотири роки, чому сприяв відкладений попит. Тоді було експортовано
4 тисячі комбайнів. У вартісному еквіваленті в 2015 р. імпорт комбайнів склав $111 млн, у
2016 р. – $344 млн, у 2017 р. – $301 млн, у 2018 р. – $189 млн. Кількість нових і вживаних
комбайнів, які завозяться в Україну, приблизно однакова. За чотири роки до України
завезли близько 52% нових зернозбиральних комбайнів і 48% вживаних. Нагадаємо, ринок
лізингу сільгосптехніки зріс на 28% до 2,8 млрд грн. «Загальний лізинговий портфель с/г
техніки на середину поточного року майже досяг 6 млрд грн», - зазначають експерти.
Повідомляється, що найбільшим попитом цього року користувалися трактори «Беларус»,
New Holland та Case. Серед комбайнів трійка лідерів виглядає так: New Holland, John Deere та
Claas. Попитом у аграріїв торік користувались як дорогі трактори (торгових марок Case,
New Holland, Fendt, John Deere), так і дешевші («Беларус», МТЗ). Уточнюєтся, що
найактивнішими у сегменті лізингових послуг для підприємств сільського господарства
зараз є такі компанії, як «ОТП Лізинг», «Ленд-Ліз», «УЛФ-Фінанс», «ТЕКОМ-Лізинг» та інші.
Чималий аграрний портфель також у компанії «Райффайзен Лізинг Аваль». Серед успішних
лізингових компаній є чимало афілійованих з банками. Слід зазначити також, що до реєстру
лізингових компаній входять і такі, що створені безпосередньо постачальниками
сільгосптехніки. Крім того зазначається, що державний оператор ПАТ «Украгролізинг»
торік уклало 189 лізингових угод та передало лізингоодержувачам 210 одиниць техніки
загальною вартістю 107,5 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
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Комісія при Мінекономрозвитку розширила список учасників державної
програми підтримки сільгоспмашинобудування
12.04.2019

Комісія при Мінекономрозвитку розширила список учасників
державної програми підтримки сільгоспмашинобудування. Про це
повідомляє прес-служба КМУ на Урядовому порталі.
Комісія при Мінекономрозвитку з формування переліку вітчизняної техніки та
обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за
рахунок коштів державного бюджету, провела чергове засідання, на якому оцінила
виконання Програми за 2018 р. та розширила перелік техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, які відповідають критеріям для отримання компенсації. “У
2018 р. українські аграрії купили 17182 одиниць української сільгосптехніки на суму 4,4
млрд грн завдяки цій програмі. А ще на 38% зросла кількість машинобудівних підприємств,
які виробляють техніку і обладнання для АПК, причому 1/3 усієї української техніки і
обладнання купується у рамках запровадженої нами Програми”, - підкреслив Голова комісії
Степан Кубів. Перший віце-прем'єр-міністр додав, що комісія отримала численні звернення
від виробників з проханням розширити перелік техніки та обладнання і збільшити
кількість учасників програми. Тож на своєму засіданні комісія вивчила отримані заявки на
відповідність сільгосптехніки та обладнання критеріям участі у Програмі та оновила на
2019 рік перелік виробників та номенклатуру техніки та обладнання, які відповідають
умовам Програми. “На старті критеріям програми відповідали тільки 40 заводів виробників сільгосптехніки, а торік - уже 141 підприємство. При тому, що вимоги до
локалізації зросли з 35% до 55% на 2019 рік. На початку було менш як 800 найменувань
техніки і обладнання, а у 2018 р. стало 9250 найменувань. Завдяки програмі створено 5
тисяч додаткових робочих місць, а надходження до бюджетів усіх рівнів склали 1,6 млрд
грн. Як бачите програма діє!” - підкреслив Степан Кубів. За підсумками засідання Комісія
затвердила оновлений перелік виробників та розширила перелік техніки та обладнання,
які відповідають критеріям Програми підтримки 163 заводи та 11374 найменування.
Читати повністю >>>

Читайте также: З оновленим переліком можна
ознайомитися за посиланням >>>

За матеріалами kmu.gov.ua
 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

ГК «Укроборонпром» распорядился приступить
к ликвидации ШКЗ «Звезда»
03.04.2019

В Государственном концерне «Укроборонпром» распорядились
создать на предприятии ликвидационную комиссию и приступить к
процессу ликвидации казенного завода.
Такую новость на своей странице в Фейсбуке сообщил и. о. директора ШКЗ «Звезда»
Андрей Осипенко. «В корне не согласен с таким решением и отказываюсь принимать
участие в этом процессе, вплоть до увольнения. Я знаю, что у нас есть и силы, и желание, и
возможность работать. Пусть не в таких масштабах как раньше, но все же. Но концерн, к
сожалению, перспектив не видит. Большую роль в принятии столь категоричного решения
сыграли последние события. Политиканы, рвущиеся во власть, зарабатывали себе
рейтинги громкими заявлениями, напрочь позабыв о том, как это в итоге скажется на
судьбе завода и заводчан. А итог печален – долги остались, «Звезду» списали со счетов. Это
решение проблемы? Я так не думаю, и буду продолжать отстаивать производство. Пусть в
другом статусе, в другом виде, но «Звезда» должна существовать», – написал Осипенко.
Читать полностью >>>
По материалам shostka.info
На закупку и модернизацию вооружения и военной техники
в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн
11.04.2019

Оснащение войск современными образцами вооружения и военной
техники является одним из бесспорных приоритетов в развитии Вооруженных
сил Украины, на эти цели в 2019 году предусмотрено 11,5 млрд грн.
Как сообщил заместитель директора департамента финансов Минобороны Украины
Сергей Винник на брифинге в Киеве, в 2018 г. благодаря выделенному финансовому
ресурсу на эти цели были существенно улучшены качественные характеристики
отдельных образцов ракетно-артиллерийского вооружения украинского производства, что
подтверждено недавно проведенными испытаниями. По его словам, в 2019 году эта работа
продолжится. В частности, планируется дальнейшее совершенствование этого вооружения,
его серийное производство и закупка для нужд ВСУ. Так, в этом году на закупку и
модернизацию вооружения и военной техники под выделенный ресурс в размере 11,5 млрд
грн планируется поставить для нужд обороны более 800 ед. автомобильной техники, 600
ед. техники связи, более 270 ед. ракетно-артиллерийского вооружения, более 200 ед.
бронетанкового вооружения и техники, 3 тыс. ед. стрелкового оружия, а также другое
вооружение и военная техника. "Кроме того, в интересах Вооруженных сил Украины
запланировано 20 опытно-конструкторских работ", - сообщил С.Винник, добавив, что в
текущем году под выделенный ресурс в размере 4 млрд грн предполагается
отремонтировать более 5 тыс. ед. вооружения и военной техники.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Коррупция в действии: пять проблем
Укроборонопрома
11.04.2019

За п'ять років війни ми спостерігаємо значне покращення у
забезпеченні Збройних Сил, але за цей час не було зроблено жодного кроку в
напрямку реформування державного концерну Укроборонпром.
Більше десяти підприємств оборонно-промислового комплексу зі збитками у понад
1 млрд гривень фігурують у 25 провадженнях НАБУ щодо корупції у оборонній сфері. Щоб
підсумувати основні проблеми та наслідки, які виникли у "військовому гіганті", що об’єднує
понад сотню державних підприємств, аналітики проекту Марлін проаналізували десятки
звітів Держаудитслужби, що стосуються діяльності Концерну та його учасників. Раніше ми
писали про п'ять проблем в управлінні Концерном у публікації: Аудиторам на замітку: 5
проблем у концерні Укроборонпром, де йшлось про: фіктивні угоди та фірми-прокладки,
відсутність контролю якості продукції, податкові борги підприємств, "токсичних"
орендарів та безконтрольних спецекспортерів. Цього разу ми хочемо розповісти про п'ять
наслідків, які наступили через подібне "управління".
Протерміновані борги та відсутність дисципліни взаєморозрахунків між
підприємствами Концерну. В окремих підприємствах Концерну є проблеми з безнадійною
дебіторською заборгованістю. Наприклад, основну частку дебіторської заборгованості ДП
Укроборонресурси за продукцію займають розрахунки з компанією Мет Фокс, розмір якої
станом на кінець 2018 року становить 1,7 млн грн. При цьому Мет Фокс фігурує в
кримінальній справі про незаконний вивіз металобрухту з військової частини Міністерства
оборони на 1,2 млн грн. Відсутність розрахунків з боку Мет Фокс стало причиною
невиконання умов договору від 2012 року між держпідприємством Укроборонресурси та
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Міноборони. Це призвело до штрафів на суму 2,7 млн грн. Часто дебіторська заборгованість
формується через відсутність оплати за виконані роботи з боку підприємств-партнерів
Концерну. Наприклад, невиконання оплати за отриману продукцію компанії ОризонНавігація з боку партнерів Концерну призвело до відволікання 13 млн грн підприємства на
термін від 1 місяця до 3,5 років. Відсутність вчасної проплати за принципом доміно
призводять до труднощів у розрахунках за закуплену продукцію. Станом на вересень 2018
р. серед боржників Оризон-Навігації були: Житомирський бронетанковий завод - 9 млн грн,
Львівський бронетанковий завод - 1,7 млн грн, Київський бронетанковий завод - 1,45 млн
грн, Укрспецекспорт - 1,06 млн грн та інші. Часто трапляється, що підприємства з
дебіторськими боргами не проводять якісної претензійно-позовної роботи і втрачають
додаткові кошти на штрафах та санкціях, які б могли стянути з позичальників. Схожа
тенденція і у співпраці з екс-президентською Кузнею на Рибальському, яка тепер належить
Сергію Тігіпку. Держпідприємство Квант, що виробляє радіолокаційні пристрої для суден, у
2015 році для забезпечення замовлення Кузні на Рибальському витратив 20,83 млн грн
власних коштів, а 12 млн оплати отримав аж протягом наступного року. Тепер поліція
перевіряє, наскільки ці договори були укладені законно. Непрозорі пайові внески
підприємств-учасників до Укроборонпрому. Аудитори у травні минулого року
встановили, що сплата пайових внесків до Концерну (які складають 85% його доходу),
призводить до браку обігових коштів на підприємств-учасників. Наприклад, ЗоряМашпроект, у якого заборгованість по кредиту складала понад 5 млн грн на поповнення
обігових коштів з заставою газотурбінного обладнання. Попри кредитне навантаження,
Укроборонпром прийняв рішення сплатити цим учасником внесків за сім місяців 2016 р. на
суму 15,1 млн грн. Держапідприємство Харківський машинобудівний завод ФЕД мало борги
по кредиту на суму 19,3 млн грн, в тому числі і на виплату зарплати, яку мало погасити у
квітні 2016 р. Попри це, Укроборонпром прийняв рішення про сплату за друге півріччя 2016
р. майже 2 млн грн внеску. Більше того, Концерн укладав з підприємствами-учасниками
договори позики, за умовами яких виступав позикодавцем або позичальником. Як було
пояснено аудиторам, Укроборонпром укладав ці договори, бо регулярних внесків не
вистачало для погашення заборгованості з фінансової допомоги перед учасниками
Концерну у період з першого липня 2015 р. по 31 грудня 2017 р. Позики були
безпроцентними та видавались без обґрунтувань. Аудитори стверджують, що гендиректор
згідно пп. 8 пункту 51 Статуту не встановив прозорої ставки розміру внесків для всіх
учасників Укроборонпрому, певні підприємства були від неї звільнені без конкретних
причин, встановити факти наповнення конкретних цільових програм з цих внесків
аудиторам теж не вдалось. Відсутність правоустановчих документів на землю та
будівлі. Укроборонпром повідомив аудиторам у травні 2108 р. про наявність/відсутнітсь
документів на земельні ділянки у 102 підприємств, що становить 83% від загальної
кількості. У цій інформації не було даних даних щодо розмірів земельних ділянок, тощо.
Щодо нерухомого майна ситуація не краща - лише 37% від загальної кількості будівель та
10% споруд мали державну реєстрацію станом на вересень 2017 р. Також з наявної у
аудиторів інформації неможливо зробити висновок, чи є у Концерну дані щодо технічного
стану державного майна. Підприємства пояснюють це тим, що у них немає достатньої
кількості обігових коштів для виготовлення технічної документації. Відсутність
правустановчих документів авоматично дорівнює ризику врати державного майна.
Читати повністю >>>
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Через борги перед Держрезервом усе майно
Житомирського БТЗ заарештовано
03.04.2019

Житомирським відділом ДВС накладено арешт на все рухоме і
нерухоме майно ДП «Житомирський бронетанковий завод» та відкрито
виконавче впровадження на загальну суму майже 7,5 млн грн.
Як повідомлялося раніше, Держрезерв виграв Апеляційний суд проти боржника,
довівши у судовому порядку факти закладки Держрезервом матцінностей мобрезерву (20
двигунів УТД-20 вартістю 6,8 млн грн) та неналежного виконання заводом його зобов’язань
і незабезпечення збереження цінностей. Представниками Держрезерву було проведено
позапланову перевірку наявності, умов зберігання, обліку та звітності матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву, які знаходяться на відповідальному зберіганні
«Житомирського бронетанкового заводу» . За результатами проведеної перевірки було
зафіксовано факт самовільного використання нерозброньованих матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву та складено відповідний акт. Відповідач визнав факт відчуження
ним матеріальних цінностей мобілізаційного резерву без отримання належного дозволу.
Однак в добровільному повернути зазначені матеріальні цінності до мобілізаційного
резерву відмовився. «Усі дії Держрезерву спрямовані винятково на захист інтересів
держави, - наголосив Голова Держрезерву. – Стягнуті кошти за виконавчим впровадженням
будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету. За нинішніх умов воєнної
агресії дії бронетанкового заводу розцінюються не лише як фінансові збитки державі, а й
як один з факторів, що ставить під загрозу її безпеку». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Держрезерву
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

Президент України привітав успішні випробування
нових українських ракет
04.04.2019

Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил
України Петро Порошенко прийняв доповідь Секретаря РНБО Олександра
Турчинова щодо випробування нових українських ракет.
Зокрема контрольні пуски ракетних комплексів "Вільха-М", які відбулися на півдні
Одеської обл. "Це завершальний етап створення комплексу "Вільха-М", систем залпового
вогню з підвищеною точністю, з підвищеним радіусом дії, яких дуже чекають сьогодні у
військах", – сказав Петро Порошенко. Президент привітав Міністра оборони Степана
Полторака та весь склад ЗСУ з новими можливостями, які з’являються після поставлення на
озброєння цього унікального ракетного комплексу, виробленого в Україні. Глава держави
також підкреслив: "Дуже символічно, що ці випробування сьогодні вдібуваються точно в
70-ту річницю створення НАТО. Наш курс – ми прямуємо до НАТО, ми реформуємо наші
Збройні Сили, ми підвищуємо їх бойові спроможності. І мені приємно, що Україна сьогодні
фактично є східним флангом НАТО, добре озброєним. Ми йдемо в НАТО не з простягнутою
рукою, а як повноцінний, рівний партнер, який сьогодні боронить демократію, свободу на
європейському континенті, даючи відсіч агресору – Російській Федерації". За словами Глави
держави, це є виконання його пропозицій, внесених на РНБО України щодо створення
ракетного щита відповідно до нових можливостей, після виходу РФ з договору про ракети
середньої та малої дальності. "У нас з’являються нові можливості. Сьогодні – це є перші
кроки. Завтра також буде надана переконлива демонстрація нових спроможностей
українських представників оборонної промисловості в ЗСУ", – зауважив Петро Порошенко.
Президент подякував за успішно проведені випробування всім, хто був долучений до цього
процесу, зокрема співробітникам КБ "Луч": "Ви дійсно зробили величезну роботу за останні
чотири роки. І успішний пуск сьогодні є яскравим тому підтвердженням".
Читати повністю >>>
За матеріалами ДК "Укроборонпром"
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 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК

Контрбатарейний радар 1Л220УК від "Іскри" перевищив задані ТТХ та буде
рекомендований до прийняття на озброєння ЗСУ
10.04.2019

Контрбатарейний радар 1Л220УК, який був розроблений КП "НВК
"Іскра", перевищив задані тактико-технічні характеристики, що було
зафіксовано у протоколах державних випробувань.
На основі цих протоколів, підписаних членами державної комісії, найближчим часом
буде складено акт державних випробувань, у якому, за наявною інформацією, буде
рекомендовано до прийняття 1Л220УК на озброєння Збройних Сил України. Під час
випробувань було проведено експеримент з можливості 1Л220УК
працювати на
теоретично максимальній допустимій дальності своєї дії. У ході нього було виявлено
артилерію та реактивні системи на дальності, в залежності від типів снарядів, у 1,3-2 рази
більшу за визначену завданнями державних випробувань. Таким чином, 1Л220УК може
знаходитись на більшій відстані від фронту, охопивши ширший сектор ворожих позицій. Це
значно підвищує його бойову ефективність та дозволяє розташувати новітній
контрбатарейний радар за межами можливого вогневого ураження противником. Такі
високі можливості 1Л220УК були досягнуті завдяки потужній цифровій фазованій активній
решітці, яка працює у мікрохвильовому діапазоні та "бачить" навіть невеликі
артилерійський снаряди, наприклад, мінометні міни, за десятки кілометрів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДК "Укроборонпром"

 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ДП «КБ «Південне» оголошує про повторне проведення Конкурсу
з відбору суб’єктів аудиторської діяльності
02.04.2019

ДП «КБ «Південне» оголошує про повторне проведення Конкурсу з
відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства.
Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» є одним
з найвідоміших і визнаних у світі науково-конструкторських підприємств з розроблення
ракетно-космічної техніки. Цей авторитет базується на унікальному досвіді у створенні
ракетно-космічної техніки, набутому за більше ніж 60 років існування підприємства, і
підкріплюється вмінням розвиватися у сучасних економічних і політичних реаліях, гнучко
реагуючи на потреби світового космічного ринку. Зусиллями колективу КБ «Південне» і
організацій-партнерів було створено дев’ять типів космічних ракет-носіїв, з використанням
яких здійснено близько 500 запусків і виведено на орбіти більше 1 100 космічних апаратів.
В активі КБ «Південне» велика кількість успішних розробок космічних транспортних
систем, багато з яких стали досягненнями світового рівня. До них можна віднести,
наприклад, створення екологічно чистого ракетно-космічного комплексу «Зеніт», який
характеризується високою надійністю, повною автоматизацією підготовки та пуску ракетиносія, високою точністю виведення космічних апаратів на орбіти. У цей час усе більшу роль
в реалізації ракетно-космічних проектів відіграє міжнародне співробітництво. Так КБ
«Південне» бере участь в експлуатації американської ракети-носія середнього класу
«Антарес» для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію і створенні ракети-носія
«Циклон-4М», призначеної для запусків космічних апаратів з території Канади. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «КБ «Південне»
Колегія Державного космічного агентства підвела підсумки
діяльності підприємств галузі за 2018 рік
08.04.2019

В Києві (КП «СПБ «Арсенал») 4 квітня 2019 року відбулося засідання
Колегії Державного космічного агентства України під головуванням Голови
Павла Дегтяренка.
В ході заходу підведено підсумки роботи підприємств та установ космічної галузі за
2018 р. та визначено пріоритетні напрямки роботи на майбутній період. Результати
діяльності підприємств галузі за 2018 р. продовжують залишаються позитивними для
галузі в частині зростання обсягів виробництва і реалізації продукції в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Вироблено товарної продукції на суму понад 4,6 млрд. грн.
та реалізовано товарної продукції на суму понад 4,9 млрд. грн. Загальний обсяг валової
продукції складає понад 4,3 млрд. грн. Обсяги виробництва товарної продукції (в порівняних цінах) зросли на 24,5 %, а обсяги реалізації продукції – зросли на 38,0%. Зростання
обсягів виробництва і реалізації продукції за підсумками звітного періоду спостерігається:
ДП «КБ «Південне» на 35,5%; ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» - на 56,5% та на 184,3%
відповідно; ДП НДТІП – на 21,7%; ДНВЦ «Природа» - на 116,1%; ДП завод «Арсенал» - в 5,3
рази та 2,6 рази відповідно; ДП «ВО «Київприлад» - відбулось зростання обсягів
виробництва на 14,9%, при цьому реалізація продукції скоротилась на 4,1%. Збільшився в
звітному періоді на 45,4 % експорт продукції – частка експортованої продукції складає 64,2
%. Зростання експорту відбулося лише на ДП «КБ «Південне» - на 37,8%, та ДП «ВО ПМЗ ім.
О. М. Макарова» - в 3 рази. Основний напрямок експорту – до країн ЄС, США та інші країни.
До цих країн експортовано на суму 2984,1 млн. грн., що становить 95,3% від загального
експорту продукції. Прибутковою в звітному періоді була діяльність 5 підприємств, а саме:
ДП «КБ «Південне» ( 19,067 млн. грн.); ПАТ «ХАРТРОН» (28,074 млн. грн.); ДП НДТІП (562,0
тис. грн.); ДНВЦ «Природа» (3,0 тис. грн.); ДНВП «Об’єднання Комунар» (484 тис. грн.).
Найбільша рентабельність реалізованої продукції на ДП «ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова» (+0,53),
ПАТ «ХАРТРОН» (+8,96%), ДП «КБ «Південне» (+7,94%), ДП НДТІП (+2,13%), ДНВЦ
«Природа» (+0,86%), ДНВП «Об’єднання Комунар» (+4,99%). Сплачено за підсумками
звітного періоду до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів 1164,035 млн. грн., в
тому числі до бюджету – 733,368 млн. грн. Середньооблікова чисельність штатних
працівників галузі станом на 1 січня 2019 року становить 16 529 осіб що на 723 осіб, або на
4,2% менше ніж на початок року. Номінальна середньомісячна заробітна плата по галузі
зросла по відношенню до початку року на 15,6 % і складає 8790,2 грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДКАУ
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SALIC UK Ltd намерен направить более $50 млн на
наращивание технических мощностей

Виробляти сільгосппродукцію в Україні
стало дорожче
01.04.2019

У січні-лютому 2019 р., у порівнянні із аналогічним періодом 2018 р.,
витрати на виробництво сільгосппродукції зросли на 5,6%. ро це свідчать
дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, витрати на виробництво продукції рослинного походження зросли на 4,7%,
а тваринного – на 7,8%. Також зросла вартість матеріально-технічних ресурсів промислового походження, що споживаються сільським господарством. За рік - на 5,4%. Додамо, що
витрати на виробництво сільгосппродукції є однією зі складових собівартості м’яса. Але
попри зростання витрат, українські підприємці пропонують споживачам доступні ціни на
продукт. Сьогодні вартість м'яса в Україні є нижчою, аніж у більшості європейських країн.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Як в Україні скоротилася кількість
фермерських господарств
01.04.2019

З 1 січня 2018 року до 1 січня 2019 року кількість особистих
селянських господарств зменшилася на 0,9%. Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики України.
«На початку поточного року в Україні налічувалось 3 996,5 тис. особистих
селянських господарств, у користуванні особистих селянських господарств на 1 січня 2019
р. знаходилось 6 132,2 тис. га землі. Кількість таких господарств зменшилась у більшості
областей України за виключенням Черкаської», – ідеться в повідомленні. Також
повідомляється, щоза минулий рік кількість особистих селянських господарств
зменшилася на 1,1%, у порівнянні з 2017 р. Дані наведено без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Відзначимо, в Україні з 43 тисяч
фермерських господарств 70% з працює у «сірій зоні». Про це у коментарі УНН розповів
генеральний директор «Українського клубу аграрного бізнесу» Тарас Висоцький. І цілком
доречно, на його думку, що держава не підтримує нелегалів: якщо фермери «сірої зони»
хочуть отримувати дотації – вони мають легалізуватися та прозоро вести свою діяльність.
«Аграрії працюють в тіні з двох причин. По-перше, тому, що в них немає знань, як вести
свою діяльність прозоро: як адмініструвати бухгалтерію, до прикладу. Друга і основна
причина – діяльність таких фермерів досить неефективна. Якщо вони ще податки почнуть
платити, вони просто збанкрутують», – пояснює експерт. Разом з тим, детінізувати аграрну
галузь потрібно, вважає гендиректор УКАБ. «Їх треба навчити працювати чесно. А до тих,
хто так не захоче, потрібно застосовувати санкції у вигляді штрафів», – резюмував експерт.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
Експорт продукції аграрного сектору зріс
на понад 24%, - О. Трофімцева

За результатами року Донецький кластер
HarvEast отримав збиток
01.04.2019

Торік для Донецького кластера компанії HarvEast видався найгіршим.
Про це в інтерв’ю виданню Agravery.com розповів генеральний директор
компанії Дмитро Скорняков.
«Ще не до кінця пораховано, але буде збиток. І це вперше за весь час діяльності
компанії на Донбасі, виключаючи перші рік-два, коли HarvEast тільки створювався», —
прокоментував Скорняков. За його словами, причиною неврожаїв стали погодні умови в
регіоні. «Минулоріч у нас був один дощ за півроку, я такого взагалі не пам’ятаю. І був він
наприкінці червня — на початку липня, це трохи допомогло, але виключно соняшнику.
Кукурудзу зрубали на силос, який вийшов найгірший за всю історію, що у нас був. Не
збирали частину ріпаку, льон не зібрали. Перший раз, напевно, списано 15-20% ярових
культур. Це дуже багато», — говорить гендиректор HarvEast. Про те як саме HarvEast купив
«Агро-Холдинг МС», деталі угоди, особливості інтеграції та майбутні інвестиційні проекти
читайте в інтерв’ю Дмитра Скорнякова на Agravery.com.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
ГК «Агроліга» витратить на посівну
на 15% більше, ніж торік
02.04.2019

02.04.2019

За січень-лютий поточного року, порівняно з аналогічним періодом
2018 року, експорт продукції аграрного сектору збільшився на 683,8 млн
дол. США, що становить 24,4%.
Сума експорту склала $3,5 млрд, проінформувала в.о. Міністра аграрної політики та
продовольства України Ольга Трофімцева. «Аграрна та харчова продукція в загальному
експорті України зайняла частку 43,9%. Лідерами серед продуктів, що експортувалися,
стали: кукурудза (частка в загальному аграрному експорті – 33,6%), олія соняшникова,
сафлорова або бавовняна (20,13%) та пшениця і суміш пшениці з житом (11,84%)», зазначила в.о. Міністра. Окрім того, за 2 місяці ц.р. значними темпами зростав експорт таких
продуктів як кукурудза – на 84,4% (на 528,4 млн дол. США); пшениця – на 27,8% (майже на
90 млн дол. США); макуха та інші тверді відходи, одержані під час добування соняшникової
олії – на 39,7% (на 55,8 млн дол. США); насіння ріпаку – на 82,1% (на 30,2 млн дол. США);
макуха та інші тверді відходи соєвої олії – в 2,1 рази (на 26,2 млн дол. США). «Якщо
розглянути регіональну структуру експорту сільськогосподарської продукції, то найбільше
за підсумками двох місяців цього року ми експортували до країн Азії (1,38 млрд дол. США),
далі йдуть країни ЄС (1,25 млрд дол. США), країни Африки (559 млн дол США) та країни СНД
(217 млн дол. США)», - додала Ольга Трофімцева. До ТОП-10 найбільших імпортерів
української сільськогосподарської продукції за січень-лютий 2019 року увійшли: Індія
9,6%, Єгипет – 9,1%, Туреччина – 7,8%, Нідерланди – 7,4%, Іспанія – 6,7%, Китай – 5,8%,
Італія – 3,8%, Польща – 3,3%, Німеччина та Білорусь з часткою експорту – 2,9%.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
В Україні зростає кількість обслуговуючих
кооперативів, - В. Шеремета
05.04.2019

Аграрна політика в Україні сфокусована на підтримці розвитку
малого та середнього бізнесу на селі, у тому числі фермерства та
сільськогосподарської кооперації.
Так, за минулий рік зросла кількість діючих сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів на 125 одиниць і сьогодні їх нараховується 735. «Об’єднання виробників у
кооперативи є ефективною формою ведення бізнесу, адже оптимізація витрат відкриває
багато перспектив для розширення виробництва, і я к результат – нарощення прибутку. З
минулого року в Україні діє державна програма з відшкодування кооперативам 70%
вартості придбаного обладнання, якою скористалися 6 сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, 2 з яких – новостворені», - прокоментував заступник Міністра
аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета. Так, державну підтримку
було надано кооперативам молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для
придбання обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції на суму
понад 8,5 млн грн. В результаті, три кооперативи молочного напряму (Волинської, ІваноФранківської, Черкаської областей) придбали 286 одиниць обладнання для створення цехів
з виготовлення твердих сирів і три кооперативи плодово-ягідного напряму (Закарпатської,
Тернопільської, Чернігівської областей) придбали 16 одиниць обладнання для створення
цехів первинної переробки та зберігання плодово-ягідної продукції (охолодження та
глибока заморозка). «Звичайно, цифра кооперативів, що скористалися державною
підтримкою невелика. Тому закликаю аграріїв брати приклад із колег, які на собі
перевірили її ефективність. Бізнес – це завжди ризик, але мета державної допомоги – звести
цей ризик до мінімуму», - наголосив Віктор Шеремета. Він додав, що Мінагрополітики веде
активний діалог із представниками аграрних об’єднань для пошуку спільних рішень щодо
удосконалення засад державної допомоги. Так, для сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів було розширено напрями діяльності, за якими вони можуть отримати
урядову підтримку, додавши овочеві кооперативи, із заготівлі і переробки дикорослих ягід,
грибів і рослин та продукції бджільництва. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
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SALIC UK Ltd, общий инвестор объединенного бизнеса CFG/"Мрия",
намерен в 2019 году направить более $50 млн на наращивание технических
мощностей. Об этом пишет fixygen.ua
"Здесь сейчас новой техники на $10 млн, в этом году планируется направить более
$50 млн на технический парк", - сказал операционный директор объединенной компании
CFG/"Мрия" Георг фон Нолкен в ходе презентации новой техники в пятницу. CFG/"Мрия" на
днях получила очередную партию новой сельскохозяйственной техники, приобретенной в
производственном сезоне-2019. В дополнение к 17-ти единицам прицепной
сельхозтехники, закупленной в начале марта, агрохолдинг пополнил свой технический
парк 13-тью 370-сильными и 18-тью 240-сильными тракторами Massey Ferguson, 10-тью
самоходными опрыскивателями New Holland и другой почвообрабатывающей и
спецтехникой общей стоимостью $8,7 млн. В целом с начала года CFG/"Мрия" пополнила
свой техпарк уже 60-тью единицами новой сельхозтехники на сумму $11 млн и в
ближайшее время ожидает поставки еще 190 единиц. Для проведения уборочной кампании
на ближайшие несколько месяцев также запланирована закупка комбайнов, погрузчиков и
транспортных прицепов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Група компаній «Агроліга» (Харківська область) цього року витратить
на весняну посівну кампанію на 15% більше, ніж у 2018 році. Про це
повідомляє служба новин порталу agrotimes.net
Близько третини у структурі витрат на посівну займають витрати на мінеральні
добрива, повідомили в компанії. Наразі «Агроліга» проводить підготовку до сівби ярих
культур. Уже внесено добрива під ярові культури та проводиться закриття вологи. Цього
року компанія планує засіяти 4,02 тис. га соняшником, 300 га ярим ячменем, а решта площ
буде виділена під сівбу кукурудзи і трав.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Ukrlandfarming хоче налагодити експорт в
Сінгапур, Індонезію та ЄС
02.04.2019

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" наразі реалізовує свою продукцію
більш ніж в 40 країнах світу і у перспективі планує відкрити ринки
Сінгапуру, Індонезії та Євросоюзу.
Як повідомляє видання, про це в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt розповів
власник "Укрлендфармінгу" Олег Бахматюк. "Сьогодні експортуємо в близько 40 країн і
плануємо вийти на ринок Сінгапуру та Індонезії. Але багато з цих ринків не забезпечують
високої маржі, цей показник набагато нижче ніж в ЄС. Протягом наступних 5-7 років ми
сподіваємося, що ринок ЄС відкриється для нас, і ми повинні бути готові", - пояснив він. За
його словами, компанія відновлює втрачені в 2014 році на сході України активи. "Ми були в
цьому регіоні домінуючим гравцем. "Укрлендфармінг" зараз істотно відновив втрачений
об'єм, але найголовніше, ми зменшили нашу залежність від ринкових відносин, і тепер вони
розділені на 45-55%. Наша стратегія - продати 70% на експортні ринки і 30% на внутрішні
ринки, тим самим зменшуючи суверенний ризик", - додав Бахматюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua
МХП продолжит покупать новые активы
за пределами Украины
02.04.2019

Агрохолдинг «МХП» планирует осуществлять новые покупки
компаний по производству и переработке мяса птицы в странах
Европейского союза, Ближнего Востока и Северной Африки.
Согласно документу, холдинг ищет потенциальные возможности слияний и
поглощений как птицеводческих, так и мясоперерабатывающих компаний в указанных
регионах. Напомним, как AgroPravda.com уже рассказывала, MHP SE (холдинговая компания
МХП) подписал соглашение о покупке 90.692% акций выпущенного акционерного капитала
компании Perutnina Ptuj D.D. Perutnina Ptuj D.D. – один из крупнейших агрохолдингов
Словении. Филиалы компании размещены в Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине,
Македонии, Румынии и Австрии. Всего же Perutnina работает в 22 странах. Относительно
деятельности в Украине сообщается, что завершить строительство второй очереди
Винницкой птицефабрики мощностью 260 тыс. тонн в МХП планируют к 2022 г., что
позволит холдингу увеличить производство курятины до 840 тыс. тонн с имеющихся на
сегодняшний день 618 тыс. тонн (+36%).
Читать полностью >>>
По материалам agropravda.com

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

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

Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план
ПАТ «Аграрний фонд» на 2019 р.



АКВАПОНІКА

04.04.2019

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план ПАТ «Аграрний
фонд» на 2019 рік з прибутком 156,9 млн грн. Про це повідомляє прес-служба
Мінагрополітики України.
Згідно з фінпланом чистий дохід ПАТ «Аграрний фонд» в 2019 році запланований на
рівні 6,669 млрд грн. В 2019 р. ПАТ планує реалізувати 168 тис. тонн зерна кукурудзи, 470
тис. тонн продуктів переробки пшениці, 358 тис. тонн товарно-матеріальних цінностей.
ПАТ «Аграрний фонд» в 2019 р. планує виплатити державі 132,3 млн грн дивідендів за 2018
рік. В плані капітальних інвестицій на 2019 рік закладено 2,3 млн грн. Фінансовим планом
також передбачене довгострокове залучення коштів на суму 5 млрд грн в третьому
кварталі 2019 року за рахунок випуску облігацій з обліковою ставкою на рівні не вище
«облікова ставка НБУ +3%» строком на п'ять років. Залучені кошти планується направити
на підтримку сільгосптоваровиробників, розширення номенклатурної групи зернових та
інших культур. ПАТ «Аграрний фонд» – провідний оператор аграрного сектору України,
одне з найприбутковіших аграрних держпідприємств. Через форвардні програми
кредитування аграріїв ПАТ «Аграрний фонд» виступає найбільшим кредитором АПК. ПАТ
«Аграрний фонд» входить до ТОП-100 платників податків України. За 2016-2018 роки
Товариство перерахувало державі 211,5 млн грн дивідендів. Чистий прибуток ПАТ
«Аграрний фонд» за 2018 рік склав 147 млн грн, що на 50% більше, ніж роком раніше.
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
Нацполиция объявила в розыск владельца крупного
украинского холдинга
08.04.2019

Нацполиция
объявила
в
розыск
владельца
холдинга
"Агроинвестгруп" Николая Кучеренко и его сына Виталия. Об этом сообщает
"Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные МВД.
Согласно розыскному учету, суд разрешил задержать Николая и Виталия Кучеренко
с целью привода. Уточняется, что отца и сына разыскивают в связи с присвоением и
растратой чужого имущества. Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества
и запретом заниматься определенной деятельностью в течение трех лет. По данным в
едином судебном реестре, иски против "Агроинвестгруп" подали ряд аграрных компаний, в
том числе международные трейдеры Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, а также "Дельта
Вилмар", "Греин Экспорт", банки ТАСкомбанк и Райффайзен Банк Аваль. Группа компаний
"Агроинвестгруп" прекратила рассчитываться с кредиторами, а владельцы и руководство
предприятий, входящих в ее состав, - скрываются. Игроки рынка предполагают, что
компания на грани банкротства. По предварительным оценкам, долги оцениваются в $70
млн. Компания "Агроинвестгрупп" основана в 2008 г. и в настоящее время является одним
из крупнейших агрохолдингов на юге Украины. Компания обрабатывает более 30 тысяч га
земли в Одесской области. В ее структуру входят больше 20 элеваторов.
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua
Австралийская GrainCorp проведет реорганизацию,
разделившись на две компании
08.04.2019

Австралийский экспортер зерна GrainCorp разделится на 2
независимые компании, зарегистрированные на Австралийской фондовой
бирже, - MaltCo и New GrainCorp. Об этом сообщает ЦТС.
"Разделение позволит MaltCo и New GrainCorp повысить гибкость для реализации
независимых операционных стратегий и капитальных структур, и даст возможность им
привлечь инвесторов с различными инвестиционными приоритетами. Разделение обусловлено тем, что обе компании показывают лучшую результативность, работая отдельно", сообщил гендиректор GrainCorp Марк Палмквист. MaltCo станет четвертым по величине
независимым солодовником в мире с производством в США, Канаде, Австралии и
Великобритании. MaltCo руководит компанией Country Malt Group - ведущей компанией в
Северной Америке, которая занимается дистрибуцией солода. New GrainCorp будет
интегрированным глобальным агробизнесом по обработке, хранению, торговли и
переработке зерна в Австралии, Новой Зеландии, Северной Америке, Азии, Европе и в
Украине. Компания будет работать с сетью хранения, транспортировки и сбыта зерновых в
Восточной Австралии, а также с пищевыми маслами в Австралии. Напомним, что GrainCorp
открыла торговое представительство в Киеве в соответствии с бизнес-стратегией
диверсификации. Ранее сообщалось, что один из крупнейших мировых зернотрейдеров,
австралийская GrainCorp, прошлой осенью отгрузила первое судно с украинским зерном.
Балкер типа Рanamax, груженный ячменем, отбыл в Саудовскую Аравию.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Агрохолдинг "Астарта" завершила 2018г с
чистым убытком EUR21,1 млн
08.04.2019

Агрохолдинг "Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 г.
получил чистый убыток €21,11 млн, связывая ухудшение показателей с
плохой конъюнктурой как на рынке сахара, так и на рынке зерновых.
Согласно отчету компании, обнародованному на Варшавской фондовой бирже, ее
выручка в минувшем году сократилась на 18,8% – до €372,22 млн, а EBITDA – в 2,1 раза, до
€56,87 млн. Экспорт снизился на 3 п.п., до 56%. Помимо того, чистый долг "Астарты" вырос
за минувший год почти в 2,3 раза – до EUR295,45 млн, говорится в документе. "Мы хорошо
подготовлены к 2019 г. и проявляем осторожный оптимизм. Компания пересмотрела
инвестиционную программу, скорректировала политику продаж и оптимизировала
кредитный портфель и структуру расходов", – отметил в отчете основатель и гендиректор
"Астарты" Виктор Иванчик, несмотря на ухудшение показателей в минувшем году.
Компания указывает, что за указанный период сахарный сегмент сгенерировал выручку
EUR119 млн (32% в структуре консолидированного дохода). Продажи составили 325 тыс.
тонн (-27% к 2017 году) при снижении цен на 23%. Компания объяснила снижение продаж
слабой ценовой конъюнктурой и повышением себестоимости продукции из-за низкого
качества свеклы урожая 2018 г. Экспорт составил около 40% продаж. По оценкам компании,
доля "Астарты" в общем производстве сахара в Украине – 21%. Выручка в сегменте
растениеводства составила EUR127 млн (34% консолидированной выручки). В том числе
экспорт сформировал 80% сегментного дохода. В 2018 году компания построила три
элеватора общей мощностью 230 тыс. тонн. Выручка сегмента переработки сои составила
EUR74 млн (20% консолидированной выручки), что на 2% больше, чем в 2017 году. Экспорт
составил 77% продаж. "Астарта" произвела 42 тыс. тонн соевого масла и 141 тыс. тонн
шрота. По оценкам компании, она занимает 18% общего объему переработки сои в
Украине. Доходы сегмента молочного животноводства упали на 8% – до EUR29 млн из-за
снижения продаж и ослабления курса гривны к евро. Объемы продаж сохранились на
прошлогоднем уровне – 103 тыс. тонн, средняя цена на молоко снизилась на 2%. По данным
в отчете, "Астарта" намерена в 2019 г. сократить капитальные затраты и сосредоточиться
на повышении эффективности и укреплении позиций на рынке, в частности, на поиске
перспективных инновационных технологий и развитии персонала.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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На Херсонщині розвивають найбільшу
аквапонічну ферму в Україні
28.03.2019

Фермерське господарство «Лиманськ» має найбільшу в Україні
аквапонічну ферму, що займає 0,2 га, для вирощування в одному басейні
риби й екологічно чистого салату.
Аквапоніка базується на природній співпраці між водною флорою та фауною,
поєднує в собі вирощування риб та рослин у воді. Аквапонікою у промислових масштабах
займаються фермери по всьому світу, опановують її і в Україні. Переваги аквапонічної
ферми «Лиманськ» у тому, що продукти життєдіяльності риби використовуються як
природні добрива для вирощування зелені. Замість додавання хімікатів рослини можуть
всотувати необхідні елементи з води, в якій живе риба. Аквапонічні ферми допомагають
економити ресурси, зменшуючи вуглецевий слід від сільськогосподарської діяльності. А
використання природних речовин в сотні разів скорочує застосування хімікатів в
агросекторі, що позитивно впливає на стан довкілля і якість продуктів. Господарство
«Лиманськ», з басейном у 100-150 м3, першим на теренах України розвиває аквапонічне
фермерське господарство в такому масштабі. Екологічно дружня складова проекту
допомогла фахівцям отримати фінансування в рамках програми «Кліматичні Інноваційні
Ваучери». Завдяки підтримці від ЄС та ЄБРР фермери запатентують власні розробки і
розширять тестування своєї моделі.
Читать полностью >>>
По материалам ecotown.com.ua



РОСЛИННИЦТВО
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Зерновий ринок є ключовим у розвитку АПК
та економіки в цілому
10.04.2019

Зерновий ринок на сьогодні є ключовим та стратегічним у сільському
господарстві країни. Про це зазначила заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України Олена Ковальова.
Саме він значною мірою визначає темпи розвитку агропромислового комплексу та
економіки в цілому, гарантує продовольчу безпеку держави. Зернові культури формують
більше чверті сукупного виробництва сільськогосподарської продукції та генерують понад
7 млрд. дол. США позитивного сальдо в зовнішній торгівлі. Про це зазначила заступник
Міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова під час відкриття
XVI Міжнародної конференції «Зерно Причорномор'я-2019». «Наразі світовий ринок
продовольства знаходиться під тиском трьох базових факторів: зростання населення,
збільшення доходів та інтенсивна урбанізація. Як наслідок, за останнє десятиріччя світовий
попит на зерно, основу продовольчого та фуражного раціону, зріс на 50%. Україна є однією
з небагатьох країн світу, які мають можливість збільшувати виробництво сільгоспкультур,
нарощувати експортний потенціал та забезпечувати глобальні потреби», - відмітила Олена
Ковальова. За її словами, в Україні виробництво зернових за останні п'ять років не
опускається нижче 60 млн тонн, досягнувши у 2018 році рекордних 70,1 млн тонн. Вона
додала, що 2018/2019маркетинговий рік може стати рекордним і за експортом зернових
культур – близько 49 млн тонн. На сьогодні експортовано понад 39 млн тонн.
«Співробітництво з міжнародними організаціями та компаніями залишається одним з
пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної діяльності нашої держави. Ми активно
співпрацюємо як з учасниками ринку, так і в рамках міжнародних організацій, зокрема ФАО,
AMIS, Міжнародної Ради з Зерна (МРЗ) та іншими, з метою визначення оптимальних шляхів
розвитку ефективного аграрного виробництва, забезпечення доступу до продовольства», зазначила Олена Ковальова. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
 ІНФРАСТРУКТУРА

Держрезерв увійшов у ТОП-11 найбільших власників
елеваторних потужностей
04.04.2019

Про це йдеться у результатах досліджень ринку елеваторних
потужностей за підсумками 2018 року, проведених та презентованих
журналом Landlord та компанією Kreston GCG.
Як зазначають організатори, рейтинг відображає ефективність експлуатації
елеваторних потужностей різними суб’єктами ринку та активність компаній на ньому. При
цьому великі державні компанії, серед яких і Держрезерв, які мають природну перевагу над
іншими гравцями ринку за потенціалом доступу до потужностей, не зайняли перші дві
сходинки, що яскраво свідчить про переваги саме приватного капіталу у сфері ефективності
використання потужностей. Голова Держрезерву Вадим Мосійчук такий підхід вважає
правильним та логічним, адже головним завданням елеваторів Держрезерву є
забезпечення зберігання зерна включно з усіма супутніми процесами перевалки як
стратегічного продукту для потреб держави. Обсяг зберігальних потужностей, який станом
на 2018 рік становив 1 млн тонн, та вантажообіг – понад 512 тис тонн, надалі
збільшуватимуться, та й структура підпорядкування буде змінена. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держрезерву
ГК «Прометей» в ТОП-15 найбільших
елеваторних компаній
10.04.2019

Сайт Elevatorist.com згідно відкритих даних компаній-учасників склав
рейтинг найбільших елеваторних компаній за потужностями одночасного
зберігання. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Так, за підсумками 2018 року показник загального обсягу одночасного зберігання на
елеваторах ГК «Прометей» склав 1 млн 40 тис. тонн, і це восьма позиція рейтингу. Впевнено
зміцнюючи позиції, перевагами компанії незмінно є надання якісного сервісу, постійне
нарощування потужностей та модернізація складських приміщень. У рейтингу зазначено,
що в 2018 році ГК «Прометей» реконструювала склади на 4-х елеваторах «Гребінки»,
«Володимирівський», «Йосипівський», «Чотирбоки». На елеваторах компанії збільшено
кількість місць на завантаження авто і ж/д транспорту. У поточному році засновник ГК
«Прометей» Рафаель Гороян планує сфокусуватися на розширенні потужностей зберігання,
придбанні трьох елеваторів, після чого загальний обсяг одночасного зберігання зросте до 1
млн 200 тис.т . Розпочато будівництво додаткових складів на «Помічнянському елеваторі»
(Кіровоградська область), «Володимирівському елеваторі» (Миколаївська область),
«Прометей-Чотирбоки» (Хмельницька область) і «Прометей-Гребінки» (Київська область).
Читати повністю >>>
За матеріалами ГК «Прометей»

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ТВАРИННИЦТВО
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ)

Поголів’я великої рогатої худоби в Україні
скоротилось на 3,3%

Глобальні тенденції ринку ягід та
місце України у секторі
26.03.2019

Останні декілька років український ринок ягід демонструє стрімкий
розвиток, особливо у сегменті таких культур як лохина високоросла та
малина. Про це пише fruit-inform.com
Як повідомляють експерти ринку та виробники, є також позитивні зрушення у
сегментах інших основних та нішевих ягідних культур. Але у кожного розвитку є своя межа
і варто чітко розуміти усі нюанси та стан внутрішнього ринку, а при плануванні експортної
політики дуже важливо володіти глобальною ситуацією на ринку того чи іншого продукту
у світі! Саме на світовому ринку ягідних культур і зробили акцент організатори десятої
міжнародної конференції «Ягоди України-2019: заморозка та свіжий ринок», що почне свою
роботу 21 травня ц.р. в Києві. Конференція почнеться з презентації про глобальні тенденції
ринку ягід, яку зробить відомий експерт з Великобританії – Майк Ноулз. Майк Ноулз є шефредактором Fruitnet Media International, одного з інформаційних гігантів агросфери. Видання займається забезпеченням інформації для плодоовочевого бізнесу у Європі, Азії, Америці
та Африці, а також виступає організатором глобальних спеціалізованих подій, таких як
Global Berry Congress, Asiafruit Congress, Fruitnet Forum South-East Europe, Fruitnet Forum
Middle East та ін. Працюючи в плодоовочевій сфері майже 20 років, експерт має чітке розуміння світових тенденцій, в тому числі на міжнародному ринку ягід. …
Читати повністю >>>
За матеріалами fruit-inform.com


ВИНОГРАДНИКИ

03.04.2019

За даними Державної служби статистики, у січні-лютому 2019 р.
загальне поголів’я великої рогатої худоби скоротилось до 3,5 млн голів. Про
це повідомляє портал meat-inform.com
На кінець лютого чисельність великої рогатої худоби була на 3,3% нижчою, ніж в
такий же період 2018 р. Рівень скорочення кількості худоби з початку року склав 2,6%. У
промисловому секторі поголів’я зменшилось на такий же відсоток до 1,1 млн голів. В
господарствах населення корів поменшало на 2,5%, зараз в селян нараховується 2,4 млн
голів ВРХ. Промислове поголів’я за два місяці зросло лише у 4 областях: Тернопільській
(+6,2%), Житомирській (+1,6%), Волинській та Херсонській (по +0,7%). Зростання кількості
ВРХ у господарствах населення спостерігалось у 6 регіонах – в Луганській (+25,2%),
Вінницькій (+4,1%), Сумській (+2,3%), Хмельницькій (+2,3%), Закарпатській (+1,5%) та
Житомирській (+1,3%) областях. У Асоціації виробників молока зазначили, що суттєвому
зростанню поголів’я ВРХ на Луганщині сприяла Програма розвитку молочного скотарства, у
рамках якої населенню безкоштовно надавали молодняк великої рогатої худоби.
Читати повністю >>>
За матеріалами meat-inform.com



МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

Украинские фермеры резко ускорили темпы
закладки виноградников

На Тернопіллі родина вирощує цінну
каракулеву породу овець

31.03.2019

По информации аналитиков EastFruit, в последнее время в Украине
резко вырос уровень интереса к виноградарству, что привело к расширению
площадей под виноградниками во всех категориях хозяйств.
В частности в 2018 г. заложено 527 га новых виноградников, что на 78% больше, чем
в 2017 г., когда тоже было заложено немало – 297 га. Это были самые высокие темпы
прироста закладки среди всех многолетних культур. Так закладка садов под грецким
орехом и фундуком выросла на 21% по отношению к 2017 г., а темпы закладки ягодников
увеличились на 9%. При этом закладка семечковых и косточковых культур в 2018 г.
замедлилась на 24% и 6% соответственно. «Либерализация малого виноделия в 2018 г. при
условии использования собственного сырья и высокая прибыльность выращивания
винограда столовых сортов в южных регионах Украины дали мощный толчок развитию
этих отраслей в нашей стране», говорит Катерина Зверева, основатель информационного
агентства для аграриев Sapienza. «Наши эксперты считают, что Украине вполне по силам
заместить большую часть импорта столового винограда продукцией собственного
производства, а украинские вина уже не только успешно продаются в Украине, но и
начинают экспортироваться в другие страны», отмечает эксперт.Напомним, что Закон №
2360-VIII о развитии производства терруарных вин и натуральных медовых напитков
вступил в силу 20 апреля 2018 года. По оценкам нардепов, после вступления в силу
соответствующего закона виноделы избавятся от необходимости получать около 160
разрешительных документов для получения лицензии на производство. Естественно, что
ранее это создавало малым виноделам практически непреодолимые трудности. …
Читать полностью >>>
По материалам east-fruit.com
 НІШЕВІ КУЛЬТУРИ

Туристів на Херсонщині чекає
лавандовий рай
28.03.2019

Чергову диковинку до туристичного сезону готує вже визнане
фермерське господарство-новатор у Любимівці на Каховщині. Цьогоріч
гостей тут зустрічатимуть полем лаванди.
Як розповів підприємець Олег Демченко, ефіроолійною рослиною засіяли чверть
гектара. Трава, що росте, збиваючись у характерні акуратні кущики, розквітне у кінці
травня. Неповторний блакитно-фіолетовий – саме так цвіте лаванда, і можна лише уявити,
яка чарівна локація чекатиме на любителів селфі. Лаванда, як відомо, рослина
теплолюбива, в Україні її неокультурений вид завжди ріс у Криму. Ця трава не лише
неймовірно красива, а й корисна: з лаванди виготовляють ефірне масло, чаї, її
використовують у кулінарії, косметології і фармакології. Лаванда далеко не все, чим
збирають дивувати туристів у фермерському господарстві «Шафран любимівський». Вже за
два тижні підніметься спаржа. Делікатесну культуру, яку обожнюють готувати кращі кухарі
по всьому світу, у Любимівці вирощують вже третій рік. Якщо ж до любителів екзотики ви
себе не відносите, на Каховщину варто їхати десь в середині квітня, коли там буде маленька
Голландія. Як і минулого року, фермерське господарство виростило тюльпанову плантацію,
цибулинки добре пережили зиму, треба тільки дочекатися, коли міні-Голландія розквітне!
Читати повністю >>>
© Марина Савченко
За матеріалами newday.kherson.ua

27.03.2019

Першим газдою, що вирощує вівці у Чортківському районі на
Тернопільщині став шістдесятирічний Юрій Захарчук зі Шманьківців. Про це
пише Ярослав Бачинський на 7days-ua.com
Чоловік разом із дружиною викупили за майнові паї запущене колишнє приміщення
колгоспної стайні. Провели в ньому капітальну реконструкцію, утеплили, впорядкували
територію, визначилися з основами виробничої діяльності. Тепер тут вживаються 150
овець, 40 кіз, 2 корови, пара ослів, домашнє птаство. «У 1983 році купив у гуцулів кілька
перших овечок. На промислове виробництво вийшли у 90-ті роки. На майнові паї придбали
запущену й розбиту стайню, 17 га землі й оновили стадо овець. За племінними баранами
їздив аж в «Асканію-Нову». Тепер вирощую каракулеву породу, є попит на вовну, та й саму
баранину, - каже вівчар пан Юрій. - Буковинські вівчарі навчили як робити бринзу, на
перших порах становлення допоміг місцевий фермер. На початках овець доїли вручну, а
тепер обладнали доїльний зал за кресленням зятя - латвійця». Баранину в Захарчуків
купують студенти - араби, ресторатори. Бринзою торгують у Чернівцях, Львові, інколи в
Тернополі, в Чорткові та інших райцентрах області. Вовну забирають майстрині з ІваноФранківської області на виготовлення ліжників, светрів, рукавиць і шкарпеток.
Читати повністю >>>
За матеріалами 7days-ua.com
Чим живе Лісова Коза - інтерв’ю з
Олександром Романовим
29.03.2019

З чого почати племінне розведення кіз? Про це говорили з
Олександром Романовим, директором із маркетингу племінної ферми
«Лісова коза». Про це пише Марина Солонар на kurkul.com
«Початок був закладений у 2016 році. Тоді придбали територію з приміщеннями
колгоспної свиноферми. Відремонтували будівлі та зробили перебудову приміщень, згідно
з технології утримання кіз. В січні 2017 р. завезли із Франції маточне поголів’я у кількості
312 голів. Безпосередньо на місці (племінне об’єднання Кабженс) разом із ветеринарами
відбирали тварин. Всі відібрані нами тварини мають офіційні племінні сертифікати
походження з відомостями про батьків, та навіть їх генетичні коди. Тоді ж, у 2017 р., пішли
перші окоти, отримали власний молодняк. Особливу увагу приділили підбору спеціалістів –
досвідчених фахівців з управління стадом та племінної справи. Зараз ферма розподілена на
технологічні зони. В одній утримуємо племінних козлів плюс ремонтних козликів. Є окреме
приміщення для дійного стада. Вирощуємо молодняк в окремому корпусі, який називаємо
«дитячим садочком». Там живуть козенята відразу після народження і до 3 місяців. Адже
після окоту ми розділяємо козу та козенят. Молодняк годують пастеризованим молоком.
Козенята швидко ростуть і розвиваються. Після переходу молодняка на грубий корм
переводимо їх до окремого корпусу для утримання молодняка на дорощуванні. Там вже
козлики та кізочки утримуються окремо. Із них відбираємо тварин, частково на ремонт
власного стада і, частково, на реалізацію нашим багаточисельним клієнтам в якості
племінного молодняка», - розповідає Олександр Романов. ...
Читати повністю >>>

СВИНАРСТВО

04.04.2019

Як повідомляє "ПроАгро Груп", ця енергетична культура була
посаджена в 2013 р. та вирощувалася за спеціальною технологією, згідно з
якою збір врожаю здійснюється через пять років після висадки.
"Шість років тому ми впровадили технологію використання земель
несільськогосподарського призначення для вирощування спеціальних енергетичних
культур. Саме тоді були створені маточні плантації міскантусу - культури, яка вже визнана
революційної в сільському господарстві для виробництва твердого біопалива”, - зауважив
голова Ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов. За його словами, в якості сировини для
виробництва пелет міскантус набагато ефективніший, ніж відходи зернових. Після повного
збирання врожаю плануємо отримати понад 400 тонн сировини для пелетного
виробництва. За результатами збирання перших трьох гектарів міскантусу врожайність
культури склала 12-15 тонн/га. Довідка: KSG Agro - один з провідних агрохолдингів
України, європейська інноваційна група компаній, яка працює за принципом вертикальної
інтеграції. Основною діяльністю компанії є обробка землі та виробництво
сільськогосподарських культур, а також виробництво свинини. Починаючи з вересня 2014
року, KSG Аgro реалізує нову стратегію розвитку, згідно з якою компанія розвиває найбільш
перспективні проекти, в першу чергу свинарство, а також рослинництво та виробництво
відновлюваного біопалива (паливні пелети).
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua
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За матеріалами kurkul.com



Агрохолдинг KSG Agro розпочав збирання
міскантусу на площі в 30 га.

© Ярослав Бачинський

В Україні імпорт свинини перевищує
експорт у 19 разів
12.04.2019

У січні-березні 2019 року Україна імпортувала 7,4 тис. тонн свинини
загальною вартістю 13,5 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної
служби, передає УНН.
Так, головним постачальником свинини в Україну була Польща. З Польщі Україна
імпортувала свинини на 7,5 млн дол. Друге місце у списку належить Німеччині. У січніберезні Україна завезла з Німеччини свинини на 2,7 млн дол. На третьому місці - Данія. За
три місяці цього року Україна імпортувала з Данії свинини на 1 млн дол. Водночас, у січніберезні Україна поставила на експорт всього 316 тонн свинини загальною вартістю 702 тис.
дол. Таким чином, імпорт свинини перевищує експорт у 19 разів (у грошовому вираженні).
Нагадаємо, за словами парламентарія Сергія Тригубенка, так багато свинини, як зараз, ми
не імпортували останні 4 роки. Більш того, така ситуація призвела до відчутного
подорожчання сала і свинини на внутрішньому ринку. І оскільки з АЧС наші контролери
впоратися досі не можуть, то, за прогнозами фахівців, українцям варто готуватися до
подальшого зростання цін на продукцію свинарства.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, в т.ч. РИБОКОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИБНІ ПРОДУКТИ)

Новокаховський рибоводний завод розпочав роботи
з отримання мальків щуки

ФГ «Масарівські Липки» хоче збудувати ще одну
птахоферму на Тернопільщині

03.04.2019

29.03.2019

Фермерське господарство «Масарівські Липки» хоче збудувати
птахоферму на території Хоростківської міської об'єднаної територіальної
громади в Тернопільській області.
Керівник «Масарівських Липок» та голова Хоростківської міської ради Степан Гладун
уже обговорили питання виділення двох ділянок для будівництва птахоферми. Очікується,
що це дасть можливість залучити інвестиції та створити нові робочі місця. Фермерське
господарство «Масарівські Липки» виробляє м’ясну продукцію під власною торговою
маркою «МАСАР». Підприємство вирощує курчат-бройлерів і свиней. Його потужності
знаходяться у місті Копичинці Тернопільської області.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Агрохолдинг “Авангард” наростив чистий
збиток до $55,8 млн
05.04.2019

Агрохолдинг “Авангард” в 2018 р. отримав чистий збиток у розмірі
$55,8 млн, що в 7,4 рази перевищує показник за 2017 р. ($7,5 млн). Про це
йдеться у фінансовому звіті компанії за минулий рік.
У звіті також зазначається, що консолідована виручка зросла на 33% – до $169,9 млн,
а прибуток до оподаткування виявився негативним і склав $0,9 млн проти $11,8 млн на
2017 р. У 2018 р. агрохолдинг наростив виробництво яєць на 9% і збільшив продажі на 13%,
до 2,1 млрд шт. Експорт продукту зріс на 47% і склав 822 млн шт., а ціна зросла на 33% в
гривні та на 30% в доларі. У фінансовому звіті компанії також зазначається, що загальне
поголів’я птиці до кінця 2018 р. збільшилась на 41% – до 13,4 млн, а поголів’я курейнесучок – на 13% до 10,5 млн. Агрохолдингу “Авангард” належить 19 птахофабрик, 10 ферм
з вирощування курей-несучок, три інкубатори, шість комбікормових заводів, три елеватори
і завод з виробництва яєчних продуктів “Імперово Фудз”. Компанія експортує продукцію на
ринки Близького Сходу, Африки, Азії, СНД та ЄС. Акції “Авангарду” у формі глобальних
депозитарних розписок торгуються на Лондонській фондовій біржі з травня 2010 р.
Нагадаємо, компанія “Овостар Юніон” заявила, що збирається інвестувати в будівництво
нового яєчного заводу €85 млн.
Читати повністю >>>

ЗВІРОВІ ГОСПОДАРСТВА

Мифы и реальность норковых ферм
в Украине
11.04.2019

Разведение норок для получения меха - ничем не отличается от,
допустим, разведения свиней, кроликов или коров, мясо которых идет в
пищу, а шкуры - на куртки и сапоги. Однако не для зоозащитных
организаций.
Помимо суто этических моментов, зоозащитники также заявляют, что деятельность
норковых хозяйств связана с ощутимыми экологическими проблемами. И активно
развивают эту тему в СМИ. Мы постарались изучить этот вопрос. В мире сегодня
существует огромное количество зоозащитных организаций, объединяющих тысячи
людей. Не стала исключением из этого тренда и Украина, где сегодня зарегистрированы
десятки соответствующих разнопрофильных общественных организаций, имеющих, среди
прочего, свое лобби в парламенте. Объединяет их часто еще и позиция вегетарианства.
Некоторые из них достаточно радикально настроены. В вопросе разведения пушных
зверей, помимо "этической стороны", зоозащитники нередко используют в качестве
аргументации и "экологический вопрос". Так, например, вышло в истории с критикой со
стороны зоозащитников, прежде всего из инициативы "ХутроOFF", в адрес бизнеса по
разведению норок. Общественная организация "Единая планета", ставшая инициатором
акции "ХутроOFF", начала особенно активно продвигать запрет звероферм в 2018 году,
организовывая разнообразные круглые столы и зарегистрировав соответствующую
петицию для рассмотрения ее Верховной Радой. Они заявляют, что зверофермы наносят
существенный вред экологии. Особенно активничать инициаторы "ХутроOFF" начали после
того, как стало известно о планах датских инвесторов построить новую современную
ферму на Западе Украины. Оппонентами зоозащитников в этом вопросе, в свою очередь,
оказались не только бизнесмены, занимающиеся разведением норки, но жители регионов,
где уже существуют подобные фермы или собираются их строить. И даже представители
ряда общественных организаций, в том числе экологи. Они заявляют, что аргументация об
"экологическом вреде" от норковых ферм - надумана. А в появлении таких хозяйств видят
позитивные стороны - существенный стимул для развития региона, новые рабочие места и
дополнительные финансовые поступления местным громадам. Сторонники ферм даже
апеллируют к их пользе для экологии - ведь норка является естественным и выгодным во
всех смыслах утилизатором отходов других сфер животноводства.
Разведение норок - украинское измерение. Согласно статистике, в Украине на
сегодняшний день существует порядка 37 звероферм. Наибольший процент, около 95%
производства - это мех норки. При этом 95% от общего производства норковых шкурок в
Украине приходится на долю всего четырех больших ферм, построенных за последние
несколько лет. Три из крупнейших ферм находятся в Киевской области и еще одна - в
Днепропетровской. Эти хозяйства, построенные по самым современным зарубежным
проектам, платят миллионы гривен в бюджет, очень конкурентные зарплаты людям, а
вопрос экологической безопасности ставят на первое место. На двух крупных хозяйствах в
Киевской области - фермах "Викинг" и "Пелском" и удалось побывать "Апострофу". Такая
возможность нам представилась когда мы узнали, что украинские фермы намерены
посетить порядка 20 представителей общественности, журналистов и представителей ряда
общественных организаций (в том числе - экологов) из Львовской обл. Этот визит носил
вполне определенную цель. Дело в том, что в октябре 2018 г. стало известно о планах
датских инвесторов построить в Бродовском р-не на Львовщине еще одну ферму по
разведению норок. Зоозащитники тут же выступили против таких планов, заявляя, что "это
может вызвать экологическую катастрофу". Сперва общественность начала тиражировать
сообщения об "экологической катастрофе". Но затем здоровый прагматизм и желание
разобраться взяли верх - была создана специальная инициативная группа, в которую
вошли представители сельских громад, журналисты, представителями ряда организаций,
целью которой стало более детально изучить этот вопрос, проверив, правду ли говорят
зоозащитники. Для этого инициативная группа воспользовались предложением польских и
датских фермеров, и посетила норковые хозяйства в этих странах. После чего изменили
точку зрения на противоположную, поскольку оказалось, что именно забота об
экологической безопасности - это краеугольный камень всех подобных производств. …
Читать полностью >>>
© Николай Ткачук
По материалам apostrophe.ua
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БДЖІЛЬНИЦТВО

Україна втратила статус третього в світі
експортера меду

Читайте також: Фінансовий звіт компанії
“Авангард” за 2018 рік >>>

За матеріалами investory.news


Державною
установою
«Новокаховський
рибоводний
завод
частикових риб» розпочато роботи по отриманню мальків щуки та
зарибленню ними рибогосподарських водних об’єктів.
Загалом, планом передбачено отримати 1 млн 430 тис. екз. мальків. «Ще у лютому
було розпочато підготовчі роботи до проведення групового нересту плідників щуки.
Прибрані ложа ставів, відремонтовано водонапускні та водовипускні гідротехнічні споруди,
розчищені меліоративні канали тощо», - зазначив директор Новокаховського рибоводного
заводу частикових риб Ігор Дикуха. У березні фахівцями рибзаводу проведено облов та
бонітування маточного і ремонтного поголів’я щуки. Плідники були розділені по статі,
відібрані за показниками наповнення черевця яйцеклітинами та ступені зрілості, розміром
та формою статевого отвору, індексами вгодованості і висаджені у підготовлені стави на
природний нерест. Для отримання практичних навичок та підвищення рівня знань на
зазначені роботи було запрошено студентів спеціальності «Водні біоресурси та
аквакультура» Херсонського державного аграрного університету. Студенти побачили сам
процес підготовки ставів до природного нересту, відбір плідників, дізналися як відрізнити
самку щуки від самця тощо. Також участь в зарибленні ставів плідниками взяли
представники ДУ «Українська виробничо-акліматизаційна станція «УкрВАС». На
сьогоднішній день роботи по зарибленню плідників щуки на нерест продовжуються.
Новокаховський рибоводний завод частикових риб – стратегічно важлива державна
установа рибної галузі. Ключова програма заводу – відтворення та зариблення водойм (їх
частин) загальнодержавного значення частиковими видами риб. Так, в 2018 році заводом
було випущено у водойми 5 млн екз. молоді цінних видів риб (з них 3 млн – рослиноїдних
видів риб і сазана (коропа) та 2 млн – щуки, сома та судака звичайного).
Читати повністю >>>
За матеріалами Держрибагентства

01.04.2019

Україна в 2018 році втратила статус третього у світі експортера меду,
експорт якого, в минулому році зменшився більш ніж на чверть. Про це
заявила в.о. міністра агрополітики України Ольга Трофимцева.
"Україна в 2018 році втратила статус одного з трьох найбільших у світі виробників
меду. У 2017 році Україна експортувала близько 68 тис. тонн меду. У 2018 році ця цифра
знизилася до 49,4 тис. тонн", - зауважила Трофимцева під час круглого столу "Взаємодія
агровиробників і пасічників. Як попередити отруєння бджіл". Вона також зазначила, що
отруєння бджіл під час весняних польових робіт – результат недостатньої комунікації
фермерів і пасічників. Тому зараз, за її словами, держава всіляко стимулює налагодження
взаємодії в цій сфері. Пані Трофимцева повідомила, що в даний час ведеться робота над
проектом закону про пестициди і отрутохімікати, в якому передбачено суттєве посилення
позицій бджолярів і згідно цього законопроекту буде значно посилено контроль за
використанням агрохімікатів і пестицидів. "Потрібно шукати баланс між інтересами
рослинників, пасічників і тваринників. Головна проблема-використання контрафактної
продукції засобів захисту рослин через низький рівень освіченості фермерів. Здоров'я
людей і бджіл знаходиться в одному технологічному ланцюзі, що шкідливо для бджіл то і
людям не корисно", - підкреслила в. о. міністра.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
В Україні створено першу
“Медову біржу”
11.04.2019

Інвестори з Німеччини, Гаррі Ремферт і Олександр Кандла, вирішили
заснувати в Херсоні торговий майданчик для українських бджолярів –
«Медова біржа». Про це пише seeds.org.ua
Це інтернет-ресурс, який дозволяє встановити прямий зв’язок між бджолярами і
експортерами, оптовиками. «Ідея торгової біржі витає в повітрі вже дуже давно. І роки 3-4
тому вже були спроби її створення, коли бджолярі своїми зусиллями намагалися створити
якісь сайти, на яких можна було розміщувати оголошення про продаж меду. Але вони були
не дуже успішні і не дуже популярні, тому що для того, щоб створити такого роду сайт
потрібні значні капіталовкладення, а після маркетингова підтримка: розкрутка сайту,
певна команда, яка його б підтримувала, обслуговувала – модератори, адміністратори,
менеджери по роботі з клієнтами і т.ін. Ми захотіли цю ідею розвинути і запропонувати її
всім українським бджолярам”, – говорить директор компанії Олександр Фабро. Фізичної
взаємодії між бджолярами не відбувається по всій Україні, тому необхідна якась загальна
платформа. Фабро зазначив, що на сайті «Медова біржа» пасічники можуть розміщувати
оголошення про продаж меду, інвентарю та інших продуктів бджільництва. У свою чергу,
оголошення бачать всі, хто зареєстрований на цій платформі: інші бджолярі, оптовики,
заготівельники. Ресурс є інтернет-аукціоном, де можуть відбуватися торги. Також даний
сайт допомагає пасічникам формувати ціну для своєї продукції. «Зараз ціна на мед
формується хаотично – хто кому скільки запропонував. В одному регіоні одна ціна, в
іншому регіоні – інша. А оптовики демпінгують цінами. Ця платформа дозволяє врегулювати ціноутворення, вона показує середню ціну – за скільки купують мед і за скільки
пропонують. Крім цього, система будує графік по сортам за певний період. Таким чином, всі
учасники ринку, і бджолярі, і оптовики, і заготівельники бачать яка реальна ціна,
незалежно від того, хто як торгується. І чим більше бджолярів зареєстровані в системі і
продають, тим більше точно система показує цю середню ціну», – стверджує директор
компанії. Спостерігати за своїм лотом і відстежувати всі дії з ним пасічник може
перебуваючи де завгодно. Система відправляє повідомлення про будь-які дії щодо лота. «Є
також перевага для експортерів. Експортер бажає купити партію меду, наприклад 20 т, і він
повинен обдзвонювати дрібних постачальників або бджолярів. Ця система дозволяє дати
йому заявку: який мед потрібен, в якій кількості і в якому регіоні. І система розсилає всім
бджолярам з цього регіону дане повідомлення. Тобто, навіть не виставляючи свій мед на
продаж, в будь-який період року пасічники можуть отримувати від системи ці сповіщення»,
– розповідає Фабро. Крім цього, планується також зробити, щоб українські користувачі
платформи бачили оптових заготівельників або оптовиків з Європи. А також, щоб
експортер, розміщуючи заявку в системі, міг би комбінувати її з маленьких партій. Таким
чином, мінімізується роль заготівельників, які їздять по районам і збирають мед.
Читати повністю >>>
За матеріалами seeds.org.ua
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Кернел начал строительство Староконстантиновского МЭЗа

Київщина може стати монополістом
із виробництва борошна
01.04.2019

На українському ринку виробництва борошна спостерігається чітка
консолідація. Про це повідомив аналітик «АПК-Інформ» Андрій Купченко,
передає служба новин порталуу agrotimes.net
За його словами, 55% виробництва борошна в України зосереджено в п’яти областях.
Лідером є Київська область, яка за липень-грудень 2018/19 маркетингового року виробила
88,8 тис. тонн борошна. «Київська область – це одна з небагатьох областей України, де з
початку цього маркетингового сезону, спостерігається зростання виробництва борошна», –
зауважив Андрій Купченко. Також до ТОП-5 регіонів з виробництва борошна входять
Харківська, Вінницька, Дніпропетровська та Хмельницька області. Цього сезону ці області
зменшили виробництво, що створює ризик виникнення монополії ринку, додав експерт.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Анализ рынка круп Украины:
Pro-Consulting
В кризисный период наше население прежде всего запасается
продуктами питания длительного хранения, в число которых входят крупы.
Об этом пишут эксперты компании Pro Consulting.
Если с этой точки зрения рассмотреть динамику изменения емкости рынка круп в
Украине, то можно констатировать, что кризис у нас уже миновал. Так, в 2018 году
отечественный крупяной рынок сократился на 3,54% по сравнению с предыдущим годом,
тогда как в 2017 году был зафиксирован его рост на 4,7%. Уменьшение емкости рынка круп
происходит на фоне увеличения их импорта, что свидетельствует о повышении
покупательной способности населения, все большая часть которого отдает предпочтение
более дорогим заграничным крупам. От этого страдают пока неперестроившиеся
украинские производители, вынужденные сокращать выпуск своей продукции, так как
потерю части внутреннего рынка они не могут компенсировать экспортом. Традиционно
наиболее популярна в Украине гречневая крупа. Ее доля в прошлом году составила 26,6% в
общем объеме производства, увеличившись на 6 процентных пунктов с 2016-го. Вторая по
популярности – рисовая крупа, наоборот, уменьшилась на 4,9 п.п. – до 8,2%. Ну а
рекордсменом по динамике роста стала овсяная крупа, доля которой за два года выросла
более чем в 4 раза и составила 6,2%. Среди крупяных торговых марок, в прошлом году
наибольшими симпатиями потребителей пользовалась «Жменька», набравшая пять балов
в рейтинге «Фавориты успеха». Это позволило данной ТМ потеснить «Хуторок», который
был лидером в 2016 году. Замыкает тройку любимчиков украинцев «Чумак», спустившийся
на ступеньку ниже с примерно тем же количеством баллов, что и два года назад. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам pro-consulting.ua
ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Названы основные покупатели украинского
свекловичного жома
01.04.2019

Украина в 2018 г. экспортировала 109,2 тыс. т гранулированного
жома из сахарной свеклы, что на 9,2 тыс. т больше, чем в 2017 г. Об этом
сообщила заместитель председателя НАСУ «Укрцукор» Руслана Бутыло.
Лидером среди импортеров украинского гранулированного жома стала Республика
Корея, доля которой в общей структуре экспорта этой продукции из Украины составила
24%. Также, Украина экспортировала гранулированный жом в Польшу (18%), Китай (15%),
Ирландию (13%) и Италию (13%). В тройку лидеров среди экспортеров гранулированного
жома вошли: Продовольственная компания «Подолье», которая экспортировала 32,5 тыс. т;
компания «Цукорагропром» (31,9 тыс. т); «Радеховский сахар» (12,3 тыс. т). Напомним, ПАО
«Гнидавский сахарный завод» намерен установить жомосушку с гранулятором, что
позволит реализовывать гранулированный жом на зарубежном рынке сбыта.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Імпорт та експорт цукру і меляси в Україні
за січень-березень 2019 р.
09.04.2019

Згідно аналізу даних Державної фіскальної служби України, за
січень-березень 2019 р. експорт цукру складає 105606 тонн (у січні-березні
2018 р. – 164,12 тис. тонн) на суму $38067 тис.
А з початку 2018/19 МР – 304,1 тис. т. (у 2017/18 МР – 337,82 тис. т.). Найбільшими
імпортерами українського цукру від усього експорту (у грошовому еквіваленті) у січніберезні 2019 р. виступили: Азербайджан (18,88%), Киргизстан (9,81%) і Велика Британія
(9,75%). За березень 2019 р., експорт цукру (код ТН ЗЕД 1 701) становить 30165 тонн, що на
11,7% менше ніж у попередньому місяці 2019 р. (у березні 2018 р. – 47,15 тис. тонн) на суму
$10716 тис. Імпорт інших цукрів за січень-березень 2019 р. (код ТН ЗЕД 1702) становить
2736 т., експорт – 9085 тонн. Експорт меляси у січні-березні 2019 р. складає 371 тонну, з
якого 73,33% імпортував Ізраїль та 23,33% Кіпр, а імпорт за відповідний період - 4434 т.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Ольга Трофімцева взяла участь у презентації
першого органічного цукру
10.04.2019

Україна входить до 20 найбільших виробників конвенційного цукру
в світі та є одним з 10 найбільших експортерів за результатами 2018 року.
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Так, сума експорту такої продукції за минулий рік склала 217 млн. дол. США. Наразі
Україна лише розпочала виробництво органічного цукру, але він вже користується попитом
на європейському ринку і в майбутньому має завоювати також світовий. «Сьогодні дуже
знакова подія. Ми маємо перший органічний цукор в нашій державі. Я була, фактично,
свідком зародження цієї ідеї. Лише 10 років тому почали з’являтись на полицях наших
магазинів перші вітчизняні органічні продукти, а вже сьогодні ми спостерігаємо
динамічний розвиток органічного виробництва на внутрішньому ринку», - наголосила в.о.
Міністра. Вона додала, що Україна збільшує асортимент переробленої органічної продукції,
адже вона користується високим попитом і на іноземних ринках. Довідково: в Україні в
2009-2010 роках сертифіковано органічний цукровий буряк як сировину. В 2018 році під
вирощуванням органічного буряка було зайнято 247 га та виготовлено перший органічний
цукор. Цю продукцію було презентовано на початку лютого 2019 року під час найбільшої
міжнародної виставки органічних продуктів «БіоФах». У ході виставки на аукціоні із
закупівлі першої партії органічного цукру в 850 тонн виборола компанія з Нідерландів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
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Маслоэкстракционный завод в Запорожской области в 2018 г.
получил 25, 6 млн грн убытка
05.04.2019

05.04.2019



03.04.2019

Компания «Кернел» начала строительство Староконстантиновского
маслоэкстракционного завода с годовой мощностью переработки 1 млн т
семян подсолнечника.
«Первые шаги уже сделаны - демонтированы фундаменты и здания бывшего
предприятия. Сейчас на территории проводится реконструкция административнобытового комплекса, а складские площадки готовы для приема производственного
оборудования. Кстати, первое крупное оборудование, а именно - экстрактор и аппарат для
отгонки растворителя Десольвентайзер, уже принято», - прокомментировал директор по
управлению производственными активами компании «Кернел» Юрий Пугач. …
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

Как сообщает «ПроАгро Групп» со ссылкой на сообщение компании,
Пологовский маслоэкстракционный завод по итогам 2018 года получил 25,
6 миллионов гривен чистого убытка.
Акционерам предлагают принять решение о распределении (покрытия) ущерба за
счет нераспределенной прибыли общества прошлых лет. Также на собрании будет
решаться более полутора десятка вопросов. Справка. Пологовский маслоэкстракционный
завод является одним из значимых в Украине предприятий по производству растительных
масел и шротов. Завод представляет собой высокотехнологичное предприятие с полным
циклом производства и современным оборудованием. Основан в 1974 году. Продукция
этого крупнейшего производителя растительного масла потребляется не только в Украине
и странах СНГ, но и является конкурентоспособной на мировом рынке …
Читать полностью >>>
По материалам actual.today
Винницкий МЖК завершил переработку високоолеинового подсолнечника
08.04.2019

С начала 2018/19 МГ Винницкий МЖК который входит в структуру
ViOil, переработал более 100 тыс. т высокоолеиновых семян подсолнечника
и получил более 40 тыс. т высокоолеинового подсолнечного масла.
«Многие мультинациональные компании переходят при производстве продуктов
питания на высокоолеиновое подсолнечное масло, поскольку оно является здоровым
продуктом и по своим характеристикам не уступает оливковому, а стоит дешевле. ВМЖК
продолжает увеличивать объемы производства высокоолеинового подсолнечного масла.
Последние два года премии на этот продукт в мире растут», - отмечает председатель
правления Винницкого МЖК Дмитрий Чаленко. В сообщении указывается, что увеличение
мирового спроса на высокоолеиновое подсолнечное масло будет способствовать
расширению посевных площадей под высокоолеиновым подсолнечником в Украине. Если в
прошлом году аграрии засеяли этой культурой 300 тыс. га, то уже в этом сезоне
высокоолеиновые посевы могут достичь 400 тыс. га. …
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com



МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ковальчук увеличил долю в молокоперерабатывающем
предприятии "Молокии" до 51,2%
08.04.2019

Виталий Ковальчук увеличил долю в молокоперерабатывающем
предприятии - ЧАО "Тернопольский молокозавод" (выпускает продукцию
под ТМ "Молокия") - до 51,2%, сообщила компания на сайте.
Согласно сообщению, В.Ковальчук напрямую владеет 37,4%, еще 4,4% и 9,95% акций
принадлежит его аффилированным лицам (Ольге и Валерию Ковальчукам). Как
сообщалось, "Тернопольский молокозавод" планировал в 2017-2020 гг. инвестировать 100
млн грн в расширение производственных мощностей, в частности, построить цех сухих
молочный продуктов. "Тернопольский молокозавод" экспортирует казеин и сливочное
масло в Польшу, Германию, Голландию, Латвию, США, Грузию, Марокко. ЧАО
"Тернопольский молокозавод" основано в 2000 году. Производит продукцию под брендом
"Молокия". По итогам 2017 года предприятие получило 1,5 млрд грн чистого дохода
(+30%), чистая прибыль выросла более чем втрое - до 42,5 млн грн. По состоянию на третий
квартал 2018 года акционерами компании с долей более 5% являлись В.Ковальчук (34,5%)
и Сергей Барановский (34,2%).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компания "Данон" пока не планирует покупать
компанию "Галичина"
08.04.2019

Компания "Данон" опровергла информацию о покупке молочной
компании "Галичина". Об этом сообщил маркетинг-директор "Данон"
Андрей Полуэктов, передает ukranews.com
"Нет, это не соответствует действительности, скоро будет наше официальное опровержение появившейся в сети информации о такой сделке", - сообщил Андрей Полуэктов. В
то же время, эксперты рынка подчеркивают, что поводом для возникших слухов о покупке
компании "Галичина" международной группой "Данон" послужило успешное развитие
этого национального производителя молочных продуктов. В 2018 г. по сравнению с 2017 г.
доля рынка бренда "Галичина" в ЦМП (цельномолочная продукция) выросла на 34%. Что
стало наибольшим ростом среди всех молочных брендов Украины. Компания вышла на
второе место на рынке в питьевых йогуртах и на 4-е место на рынке по продаже в целом в
сегменте ЦМП (в тоннаже). Доля рынка компании в сегменте кефиров выросла на 47%, а в
сегменте йогуртов – на 35%. По словам маркетинг-директора компании "Галичина" Оксаны
Андрушкив, такой явный успех компании связан с несколькими причинами. Первая – это
проведенный летом-2018 ребрендинг, когда была обновлена стратегия бренда,
продуктовая линейка вместе с внешним видом. Вторая причина успеха – работа над
новыми вкусовыми трендами, в том числе, максимальное снижение сахара в продукции.
"Летом 2018 г. мы провели полную перезагрузку, ребрендинг, обновили не только внешний
вид, но и в целом линейку нашей продукции. Мы поработали над обновлением наших
рецептур, у нас появился "карпатский йогурт" и "карпатский кефир". Рост продаж – это
следствие нашей общей работы с партнерами", - рассказала Оксана Андрушкив…
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Nielsen: рынок кофе в Украине за последний год
вырос на 11% до 9,5 млрд грн

Анализ рынка хлебобулочных
изделий в Украине
03.04.2019

Времена меняются, а хлеб продолжает оставаться важнейшим
социальным продуктом в нашей стране. Об этом пишет компания ProConsulting в своем тематическом отраслевом исследовании.
Уровень потребления хлеба и хлебобулочных изделий может служить индикатором
демографических и экономических проблем Украины. Из-за процессов депопуляции, объем
украинского рынка ХБИ имеет устойчивую тенденцию к сокращению в натуральном вражении. То есть наше сокращающееся население закономерно кушает хлеба все меньше.
Правда этому способствует еще и мода на низкокалорийное питание, но она не вносит в
потребление ХБИ такую большую лепту, как уменьшение количества жителей страны.
Кроме этого, значительное влияние на рынок оказывает существования теневой составляющей. Согласно данным Всеукраинской ассоциации пекарей каждая 3 буханка хлеба
производится нелегально. Да и перманентный рост цен на хлебобулочные изделия не
способствует потребительской активности на данном рынке. Причем, в прошлом году
подорожание хлеба вдвое опередило официальный уровень инфляции. Поэтому в
денежном выражении объем рынка растет. Производители оправдывают повышение
отпускных цен на ХБИ ростом стоимости ингредиентов и энергоресурсов. Неудивительно,
что все больше украинцев предпочитают купить муку, сахар, яйца, масло и самостоятельно
приготовить выпечку в домашних условиях, дополняя этим неучтенный теневой сектор
рынка. Потребители побогаче, проживающие в крупных городах, формируют спрос на
нетрадиционные виды хлеба в соответствии с рекомендациями диетологов – белковый,
бездрожжевой, с различными добавками. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам pro-consulting.ua
Компанія «Кулиничі» запустять млин
на Харківщині
08.04.2019

Компанія «Кулиничі» в 2019 р. планує ввести в експлуатацію млин в
селищі Кулиничі Харківської області. Його потужність становить 300
тонн/доба, повідомили в компанії.
Млин оснащений обладнанням Buhler. У зв'язку з розширенням виробництва,
«Кулиничі» планують підписати договори з виробниками зерна і регіональним трейдером
«Новаагро». Відзначимо, на сьогодні до складу компанії «Кулиничі» входить 10
спеціалізованих хлібопекарських комплексів в Харківській, Київській, Полтавській
областях. До складу компанії входять сучасні логістичні центри з автопарком, що налічують
тисячі спеціалізованих автомобілів, які дозволяють доставляти свіжу продукцію в кожну
точку торгової мережі. Продуктивність підприємств становить 650 тонн хлібобулочних
виробів на добу. Асортиментний ряд продукції торгової марки «Кулиничі» налічує понад
чотири сотні найменувань виробів. хлібобулочні вироби: хліба пшеничні, хліба житньопшеничні, вироби булочні, вироби булочні здобні, бубличні вироби, сухарні вироби;
кондитерські вироби: пряники, печиво, кекси, тістечка, торти; заморожені листкові
напівфабрикати. Більше 60% в переліку вироблених нами хлібобулочних виробів займає
продукція, виготовлена за рецептурами, розробленими технологами нашого підприємства.
Визнанням зразкових характеристик нашої продукції стали присвоєні їй численні
національні та регіональні нагороди. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
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По данным компании Nielsen, рынок кофе в Украине в 2018 г. вырос
на 11% по сравнению с 2017 г. и составил почти 9,5 млрд грн. Украинцы
больше потребляют растворимого кофе, чем натурального и зернового.
Самыми популярными брендами в категории растворимого кофе являются Jacobs,
Nescafe и Carte Noire. В первую очередь это связано с ценой на продукт, к тому же для
заваривания натурального кофе необходимо иметь специальную технику. За последние 5
лет импорт кофе наращивает обороты. Если в 2014 году было поставлено 24 262 тонны
изделий из кофе, уже в 2018 году цифра достигла 39 794 тонны за год. Небольшое падение
за пять лет (в период с 2014 по 2018 гг.) было отмечено лишь единожды в 2015 году, когда
было ввезено 23 628 тонн, по сравнению с 2014 годом. Если среднестатистический
украинец вне дома в год выпивает сто чашек кофе, то в Германии — 772, в Польше — 572, а
во Франции — 420. Крупные игроки проводят большие рекламные компании, чтобы
сделать зерновой кофе массовым продуктом. Как результат — популярными брендами в
сегменте молотого и зернового кофе являются Jacobs, Lavazza и «Кава зі Львова». «Для
компании Jacobs Douwe Egberts (JDE) торговые сети — важные клиенты. Мы тщательно
изучаем предпочтения потребителей, чтоб предложить сетям оптимальный набор брендов
и маркетинговых инструментов», — говорит генеральный директор «Якобз Дау Егбертс
Україна» Павло Варчук. Заметили тенденцию к натуральному кофе и игроки из других
рынков. Компания АВК в 2016 году начала развивать собственную торговую марку
«Baristi». Изначально компания запустила торговлю растворимым кофе, затем молотым, а
теперь в планах обжаривать зерна.
Как нарастить импорт. Согласно данным Государственной фискальной службы
Украины, в 2018 году импорт кофе, кофейной скорлупы и кофейных изделий вырос на
20,40% в денежном эквиваленте и на 20% в количестве по сравнению с 2017 годом. При
этом экспорт кофе в прошлом году вырос на 68% в деньгах по сравнению с 2017 годом и на
53% в количестве. Украина кофейные зерна не выращивает, но благодаря нулевой
пошлине на зеленое зерно, компании стали обжаривать кофе внутри страны.
Релевантность кофейного бизнеса оправдывает себя, так как стоимость жареного зерна в 2
раза превышает цену зеленого. Кофейные зерна выращиваются в тропических зонах, где
цена и качество зависит от погодных условий. Если урожай будет качественным,
производителям останется только купить сырье и создать конкурентный продукт для
рынка. Украинцы все больше отдают предпочтение натуральному кофе, поэтому растет
количество локальных обжарщиков. «Украинские производители находятся в условиях
усиливающейся конкуренции, которые по качеству не уступают иностранным и
предлагают потребителям более доступные по цене предложения», — говорит ведущий
специалист по закупкам категории «Горячие напитки» «МЕТРО Кеш энд Керри Украина»
Виктория Ковалевич. Основными поставщиками кофе являются Италия, Германия и
Польша. Значительную долю рынка занимают 10 крупных игроков и около 2 тыс. мелких
дистрибьюторов. До 2014 года самым главным поставщиком кофе в зернах, молотого и
обжаренного была Россия. После того как поставки из этой страны остановились,
украинские компании перешли на итальянский кофе в зернах и польский растворимый.
Развитие кофейной культуры в стране >>>
По материалам mresearcher.com




НАПОЇ
РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
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КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Українські виробники шоколаду можуть стати постачальниками
сировини для новинок Nestle
01.04.2019

В Nestle - тренд на виробництво шоколаду з новими смаками, до
складу якого включені ягоди, горіхи та інші вітамінізовані компоненти, щоб
представити споживачеві ширший вибір продуктів.
Про це повідомила керівник відділу закупівель Nestle Інна Мазняк в ході тренінгу
для українських ягідних виробників «Соціальна активність бізнесу і основні трудові
стандарти в контексті входження на ринок ЄС». У компанії вже багато років діє програма
«Господар», яка спрямована на пошук і розвиток місцевих постачальників сільськогосподарської продукції, виробників якісної сировини і пакувальних матеріалів. Також компанія
постійно розвиває свої продукти і шукає постачальників нового сировини - зараз,
наприклад, в пошуку локальних виробників сливового пюре. За словами спікера, щоб стати
постачальником Nestle, потрібно сформувати комерційну пропозицію, в якій буде вказано,
який продукт готові поставляти. Потім служба розвитку нових продуктів компанії дивиться, чи потрібні зараз саме ці продукти. Якщо продукти потрібні і, з точки зору специфікації
все задовольняє службу якості і розвитку, то представники компанії починають комерційні
переговори. Після цього, Nestle проводить аудит виробництва з точки зору good
manufacture practice. Це обов’язкова умова, щоб почати поставки на заводи компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

США збільшили імпорт українського яблучного
концентрату в 10 разів
01.04.2019

У 2018 році США закупили в Україні 9,2 тис.тонн яблучного
концентрату, що у 10 разів перевищує показники попереднього року. Про
це повідомляє служба новин порталу agronews.ua
США у 2018 в декілька разів збільшили імпорт українського яблучного концентрату.
Як повідомляють аналітики AGRI-GATOR за підсумками року ця країна зайняла 4 сходинку у
загальному рейтингу імпортерів вказаної продукції з України, поступившись Австрії,
Польщі та Німеччині. Так, у 2018 році Сполучені Штати закупили в Україні 9,2 тис.тонн
яблучного концентрату, що у 10 разів перевищує показники 2017 року! Для порівняння,
протягом 2017 р. США імпортували всього 944 т. українського концентрату та посідали
лише 9 місце серед країн-імпортерів. У грошовому еквіваленті імпорт збільшився у 9 разів –
з $890 тис. до $8,2 млн. Коментуючи цю ситуацію галузеві фахівці зазначають, що таке
зростання поставок в першу чергу зумовлено тим, що КНР помітно зменшив обсяг поставок
яблучного концентрату на ринок США, через що американські виробники соку вимушені
шукати альтернативні канали поставок сировини. Крім того, тенденції збільшення
закупівель концентрату США в Україні зберігаються й поточного року. Так, якщо у січні
минулого року США зовсім не імпортували український концентрат, то вже у січні 2019
року Україна експортувала на американський ринок більше 3 тис.тонн цієї продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

Власти хотят выгодно продать часть
кондитерской компании

Украинский березовый сок
поедет в Израиль

03.04.2019

Власти постепенно выполняют план малой приватизации. Фонд
государственного имущества (ФГИ) решил продать свою долю акций в
кондитерской компании «Свит ласощив».
Как известно, государство владеет 40% этой компании, а оставшиеся 60% через ООО
«Шполянская кондитерская фабрика» принадлежат на паритетных началах Людмиле
Русалиной и Николаю Петренко. Уставной капитал ООО «Свит ласощив» сформирован на
уровне 64,81 млн грн. За минувший год чистый доход компании составил чуть более 150
млн грн. ООО «Свит ласощив» занимается производством вафельной продукции, рулетов,
бисквитов и является эксклюзивным производителем кексов-магдаленосов. Свою
продукцию компания экспортирует в 20 стран мира. Глава ФГИ Виталий Трубаров отметил,
что за два месяца 2019 года от малой приватизации поступило уже 150 млн грн. Чиновник
отмечает динамику таких продаж. «Для сравнения — за весь 2016 в бюджет поступило 171
млн грн, за 2017 — 135 млн грн и в 2018 году — 215 млн грн», - добавил он. Трубаров также
заверил, что такая положительная динамика свидетельствует об эффективности нового
закона о приватизации и внушает доверие инвесторов.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Хозяйства,
которые
подчиняются
Волынскому
областному
управлению лесного и охотничьего хозяйства (ВОУЛОХ), начали сбор
березового сока в начале марта. Об этом пишет agroportal.ua
В планах государственных лесохозяйственных предприятий - собрать 550 тонн. Уже
есть - 300. Часть сока реализуется сырцом, часть идет на переработку. «В ассортименте - сок
березовый с сахаром, сок березовый с лимоном, сок березовый «Бодрость», березовояблочный, березовый на мяте, березово-клюквенный, березово-черничный, сок березовый
с шиповником и др. Волынские лесоводы не используют химии или красителей при
приготовлении сока», - сказано в сообщении. ГП «Цуманское ЛГ» изготовляет органический
сок. «Сок органик получил известность даже среди населения Америки и Израиля, где
сейчас бытует культ здорового питания», - добавили в ВОУЛОХ, отметив, что американская
компания уже не первый год является партнером консервного цеха ГП «Цуманское ЛГ».
Начальник консервного цеха отмечает, что в этом сезоне в цехе будет изготовлено 15 видов
березового сока. А уже третий год подряд здесь изготавливают органическую продукцию.
«Это - сок без добавления лимонной кислоты, без сахара. Такой, как его привезли из леса. К
его изготовлению особенно жесткие условия не только при сборе, но и при производстве.
Даже все моющие, дезинфицирующие средства должны быть органические. Сок, конечно,
очень полезен. Это - «кладовая» питательных веществ, микроэлементов, витаминов», рассказывает она. Для справки: Волынскому областному управлению лесного и
охотничьего хозяйства подчиняются ГП «Киверцовское ЛГ», ГП «Маневицкое ЛГ», ГП
«Цуманское ЛГ», ГП «Колковское ЛГ», ГП «Ковельское ЛГ», ГП СЛАП «Любешовагролес».
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

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

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





ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Евгений Черняк заявляет о начале массовых проверок его бизнеса
со стороны контролирующих органов
08.04.2019

Владелец крупного алкогольного холдинга Global Spirits Евгений
Черняк заявил об одновременных проверках контролирующих органов на
заводах, складах и представительствах компании в Украине.
"На всех моих заводах, складах и представительствах начались, внимание, одновременные проверки контролирующих органов… Блокируют отгрузки, проверяют документацию, тянут время. Такого у меня не было с времен Януковича", - написал он в Facebook.
Черняк указал, что "в целом проверяющие настроены хорошо". Как полагает владелец
холдинга, проверки на предприятиях связаны с его предыдущим постом об Игоре
Гладковском - сыне экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и
обороны Украины Олега Гладковского. "Понимаем, говорят, что вскоре все поменяется,
понимаем, что оснований для проверок нет. Но вы как-то куда-то сходите, сами знаете,
куда, и договоритесь, чтобы сняли команду по проверкам", - цитирует бизнесмен представителей контролирующих органов. В то же время он заявляет, что договариваться ни с кем
не намерен, и догадывается, кто является заказчиком данных проверок. Global Spirits –
крупный международный алкогольный холдинг, объединяющий ЛВЗ "Хортиця", Одесский
коньячный завод, "Украинскую дистрибуционнную компанию". Портфель холдинга
включает водочные, коньячные и винные бренды. Продукция Global Spirits экспортируется
более чем в 87 стран мира. Центральный офис расположен в Нью-Йорке (США).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Bayadera Group відкрила новий експортний
ринок в Норвегію

08.04.2019

Задача состояла в том, чтобы осовременить продукт, привлечь к нему
более молодую целевую аудиторию потребителей, провести рестайлинг
этикетки, учитывая мировые тренды в области дизайна упаковки.
Переосмысления требовали традиционные виноградно-винодельческие образы,
которыми сегодня перенасыщена отрасль и которыми на протяжении многих лет коммуницировала компания SHABO. Слишком очевидный и рациональный месседж «SHABO –
сделано из винограда», подкрепляемый реалистичными фотографиями виноградных ягод
на этикетках, потерял свою актуальность в сфере обозначенных целей бренда. Ключевой
задачей ребрендинга мы определили создание нового представления о вине, вхождение в
эмоционально насыщенное поле категории friendly wine, которая говорит на современном,
дружественном языке с потребителями. Мы заявили, что SHABO – это больше, чем культура
виноделия. Это ещё и культура общения и отношений между людьми, культура мысли и
интересов, культура творчества и проведения досуга, это – культура жизни, круг жизни,
широту которого помогает раскрыть SHABO. Данная идея стала сутью бренда, а девиз
«SHABO. Життя навколо» – его платформой. …
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua


ПИВОВАРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Пивоварний концерн AB InBev Efes
змінив назву
03.04.2019

10.04.2019

Найбільший алкогольний холдинг Східної Європи, головний експортер української горілки в світі компанія Bayadera Group відкриває
нові ринки збуту. В кінці 2018 року розпочато поставки в Норвегію.
Сьогодні там продаються горілки FRESH SHOT і KOZAK, на черзі ігристе Marengo.
Норвегія має особливі правила ввезення та продажу алкоголю. Серед країн Північної
Європи алкогольна політика Норвегії вважається однією з найжорсткіших, так як існує
державна монополія на оптову та роздрібну продаж алкогольної продукції. Єдиною
компанією, якій дозволено продавати напої з вмістом алкоголю вище 4,75% в Норвегії є
Vinmonopolet. Це державний ритейлер, який регулює як імпорт, так і торгівлю
алкогольними напоями на території країни. Саме Vinmonopolet уповноважена розглядати,
перевіряти на предмет якості та затверджувати імпортні бренди для продажу на своїй
території. Одиниці виробників удостоєні честі пройти жорсткий відбір серед безлічі
конкурентів і отримати сертифікацію від норвезького Vinmonopolet. Тому освоєння ринку
Норвегії є значним досягненням для будь-якої іноземної компанії, яка виробляє алкоголь.
Компанія-імпортер брендів Bayadera Group на території Норвегії - North Sea Food AS
розпочала поставки в грудні 2018. Вже стартував продаж фруктових горілок ТМ FRESH
SHOT і української горілки ТМ KOZAK. А до кінця весни заплановані поставки ігристих вин
Marengo. Відзначимо, за підсумками 2018 р. найбільший алкогольний холдинг Bayadera Group
збільшив продажі в сегменті імпорт на 17%. За прогнозами експертів, ринок імпортного
алкоголю в 2019 році зросте на 8-10%. Значний розвиток очікується в сегменті іноземних
вин, а преміальні і luxury бренди матимуть стабільний приріст 2-3%. В Україні змінилася
структура ринку імпорту: на першому місці знаходяться тихі вина - 25%, на другому - віскі
(20%), на третьому - ігристе і шампанське (по 15%), на четвертому - бренді, коньяки
(близько 12%), і на п'ятому місці - ром (10%). У Bayadera Group на даний момент закриті
майже всі категорії і практично у всіх холдинг є лідером продажів. Основний обсяг імпорту
Bayadera Group - італійські, французькі, іспанські, чилійські і німецькі вина. Імпорт вина
зараз демонструє високу динаміку зростання, тому в компанії особлива увага приділяється
саме винному сегменту. Холдинг розвиває власні торгові марки. Три роки тому Bayadera
Group запустила власний проект вин "ін-балк" - вино виготовляється в Чилі під ТМ Cartaval.
У Німеччині партнери виробляють для Bayadera Group вина під ТМ Latinium, а в Грузії - вина
під назвою Geo. Директор напрямку імпорту Bayadera Group Сергій Бабіч: «Є велика
кількість країн, за рахунок яких можна розширити портфель вин, однак ми вирішили
сфокусуватися на виробниках, з якими вже працюємо, щоб налагодити дистрибуцію і
побудувати бренди в Україні. Зараз ми розглядаємо країни Нового Світу, у яких ще
маленький обсяг продажів в Україні, зокрема Аргентину і ПАР. Що стосується планів на
2019 рік, то виводити нові великі бренди холдинг не буде. Найближчим часом плануються
нішеві розширення лінійок односолодових віскі Diageo і LVMH».
Читати повністю >>>
За матеріалами Bayadera Group



Брендинговое агентство KNSKA провело ребрендинг
классической линейки вин SHABO

Пивоварний концерн AB InBev Efes в Україні юридично закріпив нову
назву компанії – ПрАТ "Абінбев Ефес Україна" замість ПАТ "Сан ІнБев
Україна". Про це повідомляється в прес-релізі на сайті компанії.
Зміна назви стала наступним кроком після об'єднання бізнесу компаній AnheuserBusch InBev (AB InBev) і Anadolu Efes у минулому році. "Завдяки об'єднанню бізнесу AB InBev
і Anadolu Efes ми змогли розширити продуктовий асортимент, посилити конкурентну
позицію нашого портфеля брендів", - цитується у повідомленні в.о. генерального директора
AB InBev Efes в Україні Денис Хренов. Нагадаємо, пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev
(AB InBev) і Anadolu Efes, найбільша пивоварна компанія Туреччини, завершили злиття
бізнесів на території Росії і України у рівних частках в кінці березня 2018 р. Виробнича
мережа об'єднаної компанії буде складатися з 11 пивоварних заводів і трьох солодових
комплексів у Росії, а також із 3-х пивоварних заводів в Україні (Чернігів, Харків, Миколаїв).
Портфель пивних брендів складається з глобальних ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois;
міжнародних ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen,
Taller; а також локальних ТМ "Чернігівське", "Рогань", "Янтар", "Жигулівське". Нагадаємо, в
серпні 2017 р. найбільший світовий пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev зі штабквартирою в Бельгії і найбільша пивоварна компанія Туреччини Anadolu Efes уклали угоду
про наміри щодо об'єднання свого бізнесу на території Росії та України в рівних частках.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
В Carlsberg Ukraine новий віцепрезидент з фінансів
04.04.2019

Новим віце-президентом з фінансів Carlsberg Ukraine призначено Роя
Алана Коніша, фахівця у галузі фінансів з багаторічним досвідом роботи у
великих компаніях, включно з провідними пивними виробниками світу.
На нову посаду він заступить із 2 травня 2019 р. Коніш – дипломований спеціаліст з
бухгалтерського обліку, який отримав цю кваліфікацію в Інституті присяжних бухгалтерів
Англії та Вельса. До пивної галузі він прийшов у 1995 р, у компанію SABMiller, де працював
на посаді фінансового директора у Венгрії, Африці та Україні. Рой доєднався до Efes у Росії в
2012 р. на посаді фінансового директора, а в період із січня 2017 до березня 2018 виконував
обов’язки генерального директора. Після об’єднання Efes Russia та ABInbev Russia у квітні
2018 р., Рой став фінансовим директором ABInbev/Efes. На своїй посаді у Carlsberg Ukraine,
Рой буде керувати роботою департаменту фінансів, включно з реалізацією довгострокової
стратегії Carlsberg Group «ПАРУСА’22» и погоджувати короткострокові бізнес-плани зі
стратегією. Нагадаємо, зареєстрована в Швеції “Балтік Беверіджиз Інвест Акцеболаг” (ББІ
“Акцеболаг”) оголосила про намір скористатися правом на примусовий викуп акцій
(squeeze-out) у міноритаріїв однієї з найбільших пивоварних компаній в Україні ПрАТ
“Карлсберг Україна” (Запоріжжя).
Читати повністю >>>
За матеріалами trademaster.ua

ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ВИНА. ШАМПАНСЬКОГО & etc)

Главой правления "Коблево" избран гендиректор Николаевский
коньячный завод Виталий Рябошапко
31.03.2019

Главой правления ПАО "Коблево" (Николаевская обл.) избран
генеральный директор ООО "Николаевский коньячный завод" Виталий
Рябошапко (оба предприятия входят в "Баядера Групп").
Согласно сообщению ПАО в системе раскрытия информации НКЦБФР, В.Рябошапко
сменит действующую главу правления ПАО Веру Козловскую с 3 апреля т.г.. В.Рябошапко
является действующим гендиректором ООО "Николаевский коньячный завод" с декабря
2017 г. Как сообщалось, чистый доход "Коблево" по итогам 2017 г. составил 439,4 млн грн (2% к 2016 г.), чистая прибыль сократилась в 2,6 раза, до 25,7 млн грн. "Коблево" заявлял о
выплате акционерам 80 млн грн дивидендов за 2015-2017 г. в период с 17 октября 2018 г.
по 26 марта 2019 г. "Коблево" входит в "Баядера Групп", созданную в 1991 году. Ее
владельцами являются Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло. Группа объединяет
профильные активы в алкогольной отрасли – дистрибуторские компании и собственное
производство ликеро-водочных изделий в Украине и Беларуси, вина, вермутов и коньяков,
а также является эксклюзивным импортером мировых алкогольных брендов в Украине.
Основными акционерами "Коблево" (по состоянию на II кв. 2018 года) являются Наталья
Бондарева (24,29%), Виталий Бабинин (8,75%), Вера Козловская (8,75%), ООО "Дикксон"
(24,31%), ООО "Баядера Холдинг" (32,29%). "Николаевский коньячный завод" запущен в
2015 году, производит коньяки под ТМ Koblevo.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В Україні продаватимуть більше
імпортного пива – експерт
10.04.2019

Із кожним роком в Україні на полицях магазинів буде з'являтись
більше імпортного пива. Про це повідомив Голова асоціації постачальників
торговельних мереж Олексій Дорошенко.
"Міністерство фінансів планує, що в 2019 обсяги імпортного пива в Україні зростуть
на 21% і складуть 41,2 млн літри замість 34 млн в 2018 р. Саме такі дані знаходяться у звіті
офісу з фінансового та економічного аналізу у ВРУ", - пише Дорошенко. Оскільки Кабінет
Міністрів із 2019 р. робить середньостроковий прогноз, щонайменше на три роки, то
планується, що в 2020 році імпорт пива зросте до 49,8 млн літрів, а в 2021 – до 60,3 млн. При
цьому в планах не передбачено збільшувати ставка акцизу, яка в минулому році й так
досягла мінімального рівня прийнятого в країнах ЄС. Оскільки девальвації національної
валюти за рік не відбулось, то й знайти підстави для збільшення важко. Експерт додав, що
кожен рік обсяги ввозу з закордону пива збільшуються, оскільки в 2016 р. це було лише 19
млн літрів, а в 2017 р. – 25,5 млн. За рахунок акцизу Мінфін планує отримати з імпортного
пива 114,5 млн грн, хоча в бюджет закладено лише 81 млн грн, наступного року – 138,6 млн
грн, а 2021 року – уже 167,7 млн грн. "Однак, як би не збільшувався імпорт пива, його частка
на фоні виробленого в Україні в цьому році складе лише 2%", - зазначив Дорошенко.
Міністерство аграрної політики прогнозує, що в 2019 році в країні буде зварено 1,85 млрд
літрів пива та кожного року виробництво буде зростати, але менше ніж на 1% щороку. Але
це лише виробництво. "Оскільки прогнозується збільшення попиту на українське пиво за
кордоном, то досить швидко, за прогнозами, буде зростати його експорт, а внутрішній
попит буде збільшуватись кожного року лише на піввідсотка", - додав експерт. Також він
зазначив, що з любителів пива, за рахунок акцизного податку, у цьому році Мінфін планує
зібрати 5,13 млрд грн, що визиває подив, оскільки щоб досягти цього показника необхідно
або збільшити акциз, або збільшити споживання. Тому слід очікувати влітку новину про
підняття акцизу на пиво з 2,78 грн до 3 грн за літр.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

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

 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ

Українці віддають перевагу імпортним лікам
та дієтичним добавкам

Стартап 17-летних украинцев
оценен в $1 млн
02.04.2019

Українці купують ліки вітчизняного виробництва у два рази рідше,
ніж імпортні. Про це повідомляє служба новин агентства УНН з посиланням
на дані галузевого видання apteka.ua
Так, у лютому 2019 року ліки імпортного виробництва займали 62,2% в структурі
аптечних продажів, ліки вітчизняного виробництва - 37,8%. Схожа ситуація з продажами
медичних виробів. У лютому 2019 р. частка продажів імпортних медвиробів склала 72,8%,
вітчизняних - 27,2%. Дієтичні добавки імпортного виробництва займали 64,1% в структурі
аптечних продажів, вітчизняного - 35,9%. Дані вказані в грошовому вираженні. Нагадаємо,
за даними експертів, українські аптеки завищують ціни на іноземні препарати в кілька
десятків, а іноді і тисяч раз. У МОЗ кажуть, що аптеки зловживають цінами на
медпрепарати, особливо, в період епідемій. Так, на жарознижуючих препаратах деякі
аптеки накручують по 40% маржі, а ціни на анальгін в аптечних пунктах можуть різнитися
в три рази. У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків в Україні. Нардепи
вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек. З
метою змінити ситуацію, нещодавно народні депутати на засіданні профільного комітету
Ради підтримали законопроект (№8591 - д), який передбачає комплексну реформу
аптечного ринку. "Аптечний" законопроект (№8591 - д), як кажуть його автори,
спрямований на те, щоб вирішити зазначені проблеми: забезпечити прозорість конкуренції,
викорінити монополію мережевого аптечного бізнесу, знизити ціни на ліки і гарантувати
виконання аптеками соціальної функції, підкреслюють його автори.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Компания "Гедеон Рихтер Уа" планирует выкупить у
миноритарных акционеров акции компании
08.04.2019

Представительство венгерского фармацевтического производителя
"Гедеон Рихтер Уа" планирует выкупить у миноритарных акционеров акции
компании по рыночной цене - 7,35 грн за акцию.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) рыночная стоимость одной простой
акции определена на основе независимой оценки. Рыночная стоимость превышает
номинальную стоимость акций, которая составляет 6,89 грн за акцию. Как сообщалось, в
феврале ЧАО "Гедеон Рихтер Уа" заявило о планах выкупить у миноритарных акционеров
акции компании. По состоянию на начало февраля ЧАО "Гедеон Рихтер Уа" владело
98,1622% акций. По итогам 2017г. представительство "Гедеон Рихтер Уа" сократило чистую
прибыль в три раза по сравнению с 2016 г. – до 76 тыс. грн. Венгерский фармпроизводитель
Richter Gedeon сосредоточен на открытии и разработке лекарственных препаратов для
лечения заболеваний центральной нервной системы и гинекологических заболеваний.
Присутствует более чем в 30 странах мира, имея пять производственных предприятий, 31
представительство, а также 14 коммерческих дочерних предприятий и предприятий оптовой торговли. Отметим, 27 марта компания «Gedeon Richter» оказала финансовую поддержку
«Prima-Temp» в виде конвертируемых облигаций на $5 млн. Сделка стала следствием
получения исключительной лицензии и соглашения о дистрибуции, которое подписано с
«Prima-Temp» в конце 2017 г. с целью коммерциализации ее инновационного медицинского устройства Ayola (в США - Priya) по всему миру, за исключением США и Канады. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Торгова місія до Німеччини у секторі
легкої промисловості
26.03.2019

ЄБРР запрошує українські малі та середні підприємства в секторі
легкої промисловості до участі у Торговій місії до Німеччини, яка
запланована 9-11 липня 2019 року у м. Кельн, Німеччина.
До участі запрошуються виробники: верхнього та спортивного одягу, штанів,
костюмів, сорочок і футболок з тканого полотна. Що отримують учасники місії: розуміння
особливостей ринку, потреб та вимог німецьких компаній, про які розкажуть експерти
провідної Німецької Асоціації з легкої промисловості – German Fashion Modeverband
Deutschland e.V.; візити на виробництво та обмін досвідом та встановлення контактів з
профільними успішно діючими підприємствами; індивідуально організовані професійним
німецьким консультантом під кожного учасника В2В зустрічі з потенційними замовниками
в м. Кельн. Кожен учасник отримає бізнес-рекомендації від експертів компанії Trigon Select,
які відвідають виробничі потужності українських компаній та сформують спеціальний звіт,
який допоможе у налагодженні довірливих відносин з німецькими партнерами. Проект
фінансується в рамках EU4Business та реалізується за підтримки ЄБРР в Україні. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами epo.org.ua
Какие украинские бренды одежды известны
за границей
29.03.2019

Мода на украинские товары началась в 2014 году, об этом пишет
Элина Редих на портале biz.censor.net.ua. БизнесЦензор собрал украинские
бренды одежды, которые стали популярны в мире.
После протестов на Майдане и смены власти украинское общество стало больше
поддерживать отечественного производителя, а товары made in Ukraine стали популярны
не только в Украине, но и за рубежом. Отечественным производителям одежды кризис
отчасти сыграл на руку. Крупные международные бренды уходили с рынка Украины.
Только за 2014-2015 года в Украине закрыли свои магазины такие бренды, как: Hugo Boss,
Peacocks, Next, New Look, River Island, обувная сеть "Монарх". Аренда площадей
уменьшилась, и украинские производители могли занять места даже в крупных торговых
центрах. Но некоторым из них это не понадобилось, ведь сегодня стать популярным и
активно продавать свой товар можно развивая бизнес в социальных сетях и посещая
выставки, показы мод. БизнесЦензор собрал украинских дизайнеров, которые вышли на
международный рынок, среди них: Ruslan Baginskiy (основатель: львовский дизайнер
Руслан Багинский); Anna October (основательница: Анна Октябрь); Ksenia Schnaider
(основатели: киевский модельер Ксения Марченко и московский графический дизайнер
Антон Шнайдер); Arber (основатель: одессит Григорий Арбер); BEVZA (основатель:
Светлана Бевза); Anna K (основатель: Анна Коломоец); Litkovskaya (основатель: киевский
дизайнер Лилия Литковская); Anton Belinskiy (основатель: Антон Белинский); ELENAREVA
(основатель: Елена Рева); Marianna Senchina (основатель: Марианна Сенчина).
Читать полностью >>>

02.04.2019

Как сообщила соосновательница проекта Nuka Катерина Михалко, их
проект был оценен в $1 млн в рамках seed раунда привлечения инвестиций.
Об этом пишет издание biz.nv.ua
Михалко не назвала точную сумму привлекаемых средств, отметив лишь, что
инвесторы получат на этом этапе около 6% в капитале проекта. "Деньги будут вложены в
маркетинговую программу по продвижению проекта на краудфандинговой платформе
Kickstarter, - сказала она. - А также на разработку мобильного приложения, которое
позволит сохранять информацию из блокнота". Проект Nuka занимается разработкой
вечного карандаша и блокнота. Блокнот сделан из синтетической бумаги и из пластмассы.
Он водонепроницаем. Писать в блокноте можно обычной ручкой. Вечный карандаш сделан
из сплава пяти металлов. Писать и рисовать ним можно как обычным карандашом,
стирается все обычным ластиком. Основатели проекта 17-летние Катерина Михалко и
Никита Владыкин, а также 20-летний Евгений Шило.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Украинский бренд очков вышел на рынок
Великобритании
02.04.2019

Эмоциональный и бунтарский бренд CASTA представлен в ключевых
оптических сетях Украины, а с апреля его можно приобрести и в Лондоне.
Об этом пишет издание mmr.ua
Продажи будут осуществляться через собственные on-line в Великобритании (сайт и
Instagram). «Готовиться к продажам в Лондоне мы начали еще в 2018 г., разработав
специальную коллекцию для британского клиента. Она будет представлена в ограниченном количестве и в Украине. Сейчас ее можно увидеть в первом монобренде в ТЦ Globus 1 и
на сайте «Люксоптика», - комментирует маркетинг-директор компании «Люксоптика»
Виолета Титаренко. «Процесс выхода CASTA на внешний рынок в стадии завершения коллекция доставлена, юридически все согласовано. Помимо Лондона, в этом году мы
начали развивать сотрудничество по бренду CASTA с другими игроками оптического рынка
в Украине (крупной сетью оптик Fielmann), а также с сетями Израиля и Беларуси. По итогам
годового объема продаж розницы и дистрибуции Casta входит в список самых продаваемых
брендов очков в Украине, конкурируя с известными мировыми брендами. Летом 2019 года
продажи будут осуществляться на новой онлайн-платформе Casta». В 2016 г. был проведен
ребрендинг Casta, который касался позиционирования бренда и ассортимента. Выход на
новые рынки стал ключевым событием в стратегии развития бренда.
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua
Світовий виробник спортивних товарів Head
збудує в Україні завод
02.04.2019

Компанія “Хед Вінниця” придбала ділянку в 25 га на території
Вінницького індустріального парку для будівництва нового заводу з
виробництва споряджень для зимових видів спорту, повідомляє Вінницька
міська рада.
Рішення про будівництво нового заводу вартістю у €80 млн саме в Україні прийняте
ще рік тому австрійським виробником спортивного обладнання Head International Holding
GmbH. Про це було повідомлено під час зустрічі виконавчого директора компанії Head
Гордона Брауна з президентом України Петром Порошенко. За словами Брауна, компанія
провела ретельний аналіз ринку не тільки України, а й інших країн. “Я вважаю, що Україна
пропонує найкращі можливості для конкурентоспроможного випуску продукції в цій
частині світу, навіть кращі ніж в Китаї”, – підкреслив він. Меморандум з компанією Head
щодо будівництва заводу по виробництву споряджень для зимових видів спорту, а саме:
лиж, лижних черевиків, лижного кріплення та іншого, було підписано минулого року.
Відповідно до цього документу, через аукціон, який був організований департаментом
земельних ресурсів Вінницької міської ради, було реалізовано земельну ділянку в 25 га на
території Вінницького індустріального парку. Цільове призначення ділянки – землі
промисловості. У аукціоні брали участь дві компанії – ТОВ “Хед Вінниця” (Head Vinnytsia) та
ПрАТ “Вінницький олійножировий комбінат”. Початкова вартість на торгах становила 30
млн грн. Під час аукціону ціну було збільшено на 15%. Учасник аукціону – “Head Vinnytsia”
запропонував найвищу ціну. “В результаті 34,5 млн грн надійшло до бюджету”, – розповів
Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Будівництво заводу розраховано на три етапи
протягом 2019-2020 років. Наступний крок – перша черга будівництва, яка має розпочатися
цього року. На початковому етапі кількість робочих місць складе близько 300 чоловік. Під
час розширення виробництва, що заплановане на 2022 рік, орієнтовна кількість нових
робочих місць має досягти 1 тис осіб. Під час виготовлення спортивного інвентарю
передбачається використання передових технологій і стандартів у сфері охорони
навколишнього природного середовища. Head International Holding GmbH – австрійська
компанія, що виробляє спортивне обладнання для зимових видів спорту, тенісу та
підводного плавання з аквалангом. Виробництво компанії розташовано в Австрії, Чехії,
Болгарії, Китаї. Компанія присутня у 85 країнах світу. Бренд Head є найбільш упізнаваним у
світі в сфері гірськолижних видів спорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
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БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

 ЦЕМЕНТ. БЕТОН & ЗБК

ПАО «Дикергофф Цемент Украина» закончило 2018 г.
с прибылью 158,4 млн грн

Уряд схвалив постанову, яка прискорить перегляд
застарілих галузевих будівельних норм
04.04.2019

Уряд схвалив постанову «Про внесення змін до Переліку центральних
органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання
нормування у будівництві».
Її впровадження дозволить впорядкувати, систематизувати і тим самим прискорити
перегляд застарілих галузевих норм у будівництві - будівельних норм і правил (СНіПів), які
стосуються проектування виробничих об’єктів у різних галузях, зокрема, промисловості та
транспортній інфраструктурі. Проект постанови розроблено Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. «В Україні все ще
діє близько 60 СНіП та СН - галузевих будівельних норм та правил, що затверджувались ще
в Радянському Союзі. І їх вкрай потрібно переглянути та оновити. Сьогодні, згідно з чинним
Переліком центральних органів виконавчої влади, це питання відноситься до повноважень
міністерств, деяких державних служб і агентств. Проте у чинному Законі України «Про
будівельні норми» чітко прописано, що нормування у будівництві мають здійснювати лише
міністерства. І через цю колізію оновлення таких важливих вузькоспеціалізованих норм
сьогодні гальмується. Саме тому Мінрегіоном було розроблено відповідні зміни до Переліку
і визначено конкретну компетенцію кожного з міністерств у здійсненні повноважень щодо
нормування у будівництві», - зазначив заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе. Ці зміни
дозволять впорядкувати та систематизувати роботу з перегляду таких застарілих
галузевих будівельних норм як СНіП. Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню
інвестиційної привабливості промислового будівництва в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Будівельної палати України


ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Игорь Кушнир: строительство
подорожало на 14%
08.04.2019

С начала поточного года цены на строительно-монтажные работы в
Украине выросли на 13,9%. Тенденция роста продолжится и в дальнейшем,
сообщает пресс-служба ХК «Киевгорстрой»
«В течение последних лет четко прослеживается стабильный рост цен на
строительные работы и стоимость материалов. За прошлый год себестоимость
строительства выросла на 30%. В 2019 тенденция сохраняется: согласно статистическим
данным, с начала поточного года цены на строительно-монтажные работы выросли на
13,9%. И это только начало! К сожалению, на сегодняшний день застройщики не могут
влиять на цену стройматериалов, на повышение заработных плат из-за оттока рабочих в
страны Европы. Стоимость квадратного метра, кроме материалов и самих работ,
формируют затраты на землю, проект, сети и прочее. Учитывая постоянное подорожание
энергоносителей и роста заработной платы, недвижимость в дальнейшем будет только
дорожать», — отметил Глава правления – президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир. По его
словам, невозможно удешевить квадратный метр, оставив при этом на надлежащем уровне
качество. «Можно использовать некачественные стройматериалы. Можно найти
гастарбайтеров. Можно заниматься самостроем. Можно все, что угодно. Только ничем
хорошим это не закончится для инвесторов! Исходя из этого, цена квадратного метра – это
залог комфортной жизни в качественно построенном доме. И на сегодняшний день есть все
предпосылки к ее стабильному росту», — подчеркнул Игорь Кушнир.
Читать полностью >>>
По материалам ХК «Киевгорстрой»

29.03.2019

Публичное акционерное общество "Дикергофф Цемент Украина"
(Киев), входящее в группу Dyckerhoff AG (Германия), закончило 2018 год с
прибылью 158,357 млн гривен.
Активы "Дикергофф Цемент Украина" на конец 2018 г. составили 2,437 млрд гривен,
долгосрочные обязательства - 1,684 млрд грн, текущие обязательства - 581,512 млн грн.
Дебиторская задолженность составила 110,376 млн грн. Как сообщалось ранее, в 2017 г. по
сравнению с 2016 г. АО "Дикергофф Цемент Украина" (Киев), входящее в группу Dyckerhoff
AG (Германия), согласно международным стандартам финотчетности, сократило убыток на
1,4%, или на 4,573 млн гривен до 316,001 млн гривен. С 2015 года в ПАО "Дикергофф
Цемент Украина" входят компании "Югцемент" (Ольшанское, Николаевская область) и
"Волынь-Цемент" (Здолбунов, Ривненская область). Dyckerhoff AG - промышленная группа с
главным офисом в Висбадене (Германия), которая объединяет компании по производству
цемента и различных строительных материалов на его основе - бетонов, бетонных
изделий, строительных смесей, облицовочных и кровельных материалов.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Анализ рынка опор для линий электропередач в Украине
08.04.2019

Если задаться вопросом, что является характерным элементом
пейзажа, присущим любому региону Украины, ответ будет – линии
электропередач. Об этом пишет pro-consulting.ua
Опоры этих линий мы видим и в горах Карпат, и в степях Херсонщины, и в лесах
Полесья. В основном это железобетонные (70,6%) и металлические (28,9%) конструкции,
но кое-где попадаются и деревянные столбы (0,5%). Построенные на технологической базе
60-70-х гг. прошлого столетия, многие украинские ЛЭП требуют ремонта и модернизации.
В дополнительных линиях электропередач нуждаются строящиеся новые энергетические
проекты, такие как электростанции на возобновляемых источниках энергии, а также
некоторые возводимые объекты жилищного строительства. Эти факторы и формируют
спрос на рынке опор ЛЭП. Поскольку ремонтно-строительные работы на ЛЭП имеют ярко
выраженный сезонный характер, то 70% продаж опор осуществляется в теплый весеннелетний период. Потребности рынка практически полностью покрываются за счет
собственного производства. Импорт, впрочем, как и экспорт опор незначительны. Поэтому
украинские производители опор ЛЭП работают синхронно с колебаниями внутреннего
спроса. В первый и последний квартал года они, как правило, сокращают выпуск
продукции. Несмотря на большой потенциальный фронт ремонтных работ на ЛЭП, рынок
опор пока еще не может полностью реализовать этот потенциал по причине ограниченного
финансирования со стороны государства. В 2019 г. дополнительные деньги придут на этот
рынок в связи с некоторым увеличением ассигнований на строительство и ремонт дорог.
Эти работы предполагают в том числе и замену линий электропередач, проходящих вдоль
трасс. Всего на дороги запланировано потратить 50 млрд гривен, из них, 33 млрд
предоставлено «Укравтодору», 14,6 млрд – местным администрациям. Наиболее инвестиционноемкими дорожными проектами в Украине являются трассы Решетиловка-Днепр (4
млрд грн), Одеса-Рени (1,5 млрд), Запорожье-Мариуполь и Кропивницкий-Николаев (по 1
млрд грн). Основной фронт местных дорожных работ стоимостью около 4 млрд гривен
будет проходить по Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской и Николаевской областям.
В среднесрочной перспективе параметры рынка опор для ЛЭП в Украине продолжат
зависеть от динамики инвестиций в дорожное, жилищное и энергетическое строительство
и ремонт. Важными факторами активизации рынка будут являться развитие в Украине
«зеленой» электроэнергетики и проведение восстановительных работ в восточных
регионах страны, пострадавших от военных действий.
Читать полностью >>>

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 НЕСУЧІ & СТІНОВІ КОНСТРУКЦІЇ


По материалам pro-consulting.ua

Прушиньски начала выпуск металлочерепицы ЛОАРА



02.04.2019

Ассортимент компании Прушиньски пополнился новинкой 2019 года
-классической металлочерепицей ЛОАРА с уникальной формой ступеньки и
новой геометрией профилирования.
Металлочерепица ЛОАРА изготавливается из европейского металла с цинковым
защитным слоем 275 г/м2 и во всех популярных декоративных покрытиях для кровли:
полиэстер, матовый полиэстер, Purmat и Purlak. Длина тайла металлочерепицы ЛОАРА - 350
и 400 мм. Симметричность профиля этой металлочерепицы позволяет удобно ее
монтировать, начиная как с правой, так и с левой стороны. На изделия из покрытия Purmat
и Purlak поддерживается гарантия 30 лет. Последние пополнения ассортимента у компании
были в 2018 году - модульная металлочерепица IRYD и классическая металлочерепица REN.
Читать полностью >>>
По материалам УЦСС
Двері «Сталь-М»: європейський еталон
безпеки та надійності
02.04.2019

У Києві 19-22 березня пройшла міжнародна будівельна виставка Inter
Build Expo 2019. Понад 200 найуспішніших компаній представили свою
продукцію. Про це пише volynnews.com
Одним з таких учасників стала компанія «Сталь-М» з міста Рівне, презентувавши
надзвичайно актуальну пропозицію як для українського ринку, так і для європейського.
Знайомив з компанією молодий директор Андрій Муляренко, старший син засновника
«Сталь-М», який натхненно впроваджує нові методи управління та під керівництвом якого
стартувала нова серія дверної продукції. Компанія «Сталь-М» вже 20 років спеціалізується
на виготовленні сертифікованих дверей, зокрема, Андрій Олексійович презентував
продукцію протипожежного призначення та вхідні двері безпеки. У цих моделях втілені
нові ідеї та технології виробництва, а також креативні дизайнерські рішення. Компанія
«Сталь-М» підтвердила якість та безпеку своїх дверей, сертифікувавши їх за Європейськими
стандартами EN 1627:2014 RC3 (3-й клас зламостійкості) та EN 1627:2014 RC4 (4-й клас
зламостійкості). Також, компанія «Сталь-М» отримала сертифікат на 2-й клас кулестійкості
ДСТУ 4547:2006 ОЗК-2, який витримує постріли вогнепальної зброї, зокрема, пістолету ТТ.
Двері від «Сталь-М» – це європейський еталон безпеки та надійності. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами volynnews.com
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БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
ДЕВЕЛОПЕРИ

АО "Позняки-Жил-Буд" выпускает облигации на 142 млн грн
для финансирования ЖК Taryan Towers
29.03.2019

Наблюдательный совет ЧАО "Позняки-Жил-Буд" (Киев) принял
решение о размещении бездокументарных целевых именных облигаций на
общую сумму 141,8 млн грн.
Как сообщаеться, размещении осуществляется для финансирования строительства
жилого комплекса (ЖК) Taryan Towers по ул. Иоанна Павла II (бывш. Патриса Лумумбы), 12
в Печерском районе г. Киева. Согласно сообщению в системе раскрытия информации
НКЦБФР, соответствующее решение набсовет принял 28 марта. По информации компании в
базе НКЦБФР, покупатель облигаций имеет право на получение в собственность квартиры
в ЖК Taryan Towers, общая площадь которой соответствует количеству облигаций из
расчета: одна облигация равна 0,01 кв. м жилья. Общее количество размещаемых акций
составляет 329 тыс. 802 шт. Как сообщалось ранее, группа компаний Taryan Group
планирует завершить строительство первой башни ЖК Taryan Towers в третьем квартале
2019 года, а весь проект – к концу 2020 года. Проект предусматривает три 31-этажные
башни по 214 квартир в каждой. Площадь земучастка под проект составляет 1 га, жилая
площадь – 60 тыс. кв. м, коммерческая – 10,5 кв. м, общая площадь ЖК с инфраструктурой –
более 145 тыс. кв. м. ЧАО "Позняки-Жил-Буд" основано в 2002 году. Согласно данным
Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, уставный капитал компании на
март 2019 г. составлял 175 тыс. грн. Конечным бенефициаром указана Рузанна Каграманян.
Корпорация "Познякижилбуд" специализируется на строительстве элитной жилой
недвижимости, объектов коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры в
Украине. Согласно данным сайта корпорации на март-2019, ее портфель реализованных
строительных проектов включает жилые и офисные комплексы площадью более 1 млн м².
Среди текущих проектов - ЖК Taryan Towers на три дома на ул. Иоанна Павла ІІ, 12. С
декабря 2015 г. корпорация "Познякижилбуд" входит в инвестиционно-девелоперскую
группу компаний Taryan Group (Киев), которая была создана в 2011 . Артуром Мхитаряном,
экс-президентом ЧАО "Позняки-Жил-Буд".
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




ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЗЕМЛЯ

 КОМЕРЦІЙНА


ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ. ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА

UTG планирует до конца 2022 г. построить в Днепре
МФК Alfa Mall стоимостью $100 млн

Суд забрав півгектара біля Майдану у компанії,
пов’язаної з нардепом
02.04.2019

Суд витребував від приватної британської компанії "Голденберг
Ассетс Лтд" три земельні ділянки загальною площею 0,52 га поблизу
Майдану Незалежності у Києві. Про пишуть "Наші гроші".
Йдеться про ділянки 0,06 га по вул. Хрещатик, 13-Б, 0,28 га по вулиці Архітектора
Городецького, 4-6 і 0,18 га по вулиці Архітектора Городецького, 8-А. Раніше це була єдина
ділянка по вул. Архітектора Городецького, 6-а. У 2009 році Київрада ухвалила рішення, а у
2010 році – продала цю ділянку ТОВ "Престижбудсервіс" за 15,9 млн грн для будівництва
підземного багатоповерхового паркінгу з торговими і адміністративними приміщеннями.
Надалі у 2011-2012 рр суди визнали рішення Київради 2009 року про продаж ділянки
протиправним і скасували його. Суди встановили, що це прибудинкова територія житлових
будинків № 4 та № 6 по вулиці Городецького, до якої входить також і проїзд між
зазначеними будинками. Крім того, у подальшому у 2013-му Печерський райсуд визнав
недійсним і договір купівлі-продажу ділянки. Проте, під час перегляду цього рішення в
апеляції "Престижбудсервіс" перепродав ділянку фірмі "Городецький пасаж", яка, у свою
чергу, перепродала ділянку кіпрській компанії "Сенатум Холдінгс Лімітед". …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

02.04.2019

Консалтинговая компания UTG совместно с партнером-девелопером
DC Evolution (Лондон) планирует до конца 2022 г. реализовать в Днепре
проект многофункционального комплекса Alfa Mall.
"В этом проекте UTG в партнерстве с владельцами DC Evolution впервые выступит не
просто брокером, а соинвестором и управляющей компанией. Это наш личный проект в
Днепре, мы ведем его полный цикл ", – сообщила директор UTG Евгения Локтионова во
время Retail&Development Business Expo-2019, прошедшей в Киеве. Объем инвестиций в
проект составит более $100 млн, участники проекта намерены использовать собственные и
кредитные средства. МФК Alfa Mall планируется построить по ул.Запоржское шоссе, 25.
Общая площадь проекта - 105 тыс. кв. м, арендная – 52 тыс. кв. м. Реализовать проект
планируют в два этапа. Начало строительства запланировано на 2020 год, завершение – на
конец 2022 г. В ТЦ разместятся продовольственный супермаркет (8 тыс. кв. м) с выходом к
паркингу, кинотеатр (4 тыс. кв. м), развлекательные зоны для детей (4 тыс. кв. м), а также
фитнесс-центр (3 тыс. кв. м), соединенный с жилым комплексом и развивающим парком на
крыше. Договора аренды UTG пока не подписывает. ...
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Вагиф Алиев продает свой крупнейший
БЦ по частям

 ЖИТЛОВА

11.04.2019

В ЖК «Паркова Долина» закончили кирпичную кладку
в пяти секциях первого дома
01.04.2019

В ЖК «Паркова Долина», который строится корпорацией «Укрбуд» в
Голосеевском районе столицы, каменщики закончили кирпичную кладку в
первых пяти секциях первого дома.
В остальных 4-х секциях возведение внешних и внутренних стен продолжается на
уровне 10-17 этажей. В первой и второй секциях также полностью закончено остекление, в
третьей оно ведется на уровне 7 этажа. Кроме того, во всех трех секциях продолжается
монтаж внутренних сетей и коммуникаций – отопления, водо- и электроснабжения. Эти
работы выполнены примерно на 80%. Тем временем, строители продолжают возведение
второго четырехсекционного дома жилого комплекса. В его первой секции ведутся
монолитно-каркасные работы на уровне 3 этажа. Еще в трех секциях обустраивают свайное
поле, устанавливают дренажные системы и проводят заливку фундамента. Также
завершено строительство трехэтажного торгово-офисного центра, который расположен на
территории ЖК, сейчас в нем идет установка окон и монтаж фасада. ...
Читать полностью >>>
По материалам Корпорации «УКРБУД»
Стройка на перспективу: какие новые
ЖК строят в Киеве
01.04.2019

Киевские девелоперы продолжают активно строить и выводить на
рынок новые проекты. Об этом пишет Ирина Холод на портале он-лайн
издания 3m2.kiev.ua
Наибольшим успехом у покупателя пользуются те, где с самого начала заложена
интересная и продуманная концепция, дружественная покупателю и городу. 3m2
представляет обзор ЖК Киева, которые появились на рынке по итогу марта 2019. ЖК Salut:
Застройщик bUd development в Печерском районе Киева по адресу бул. Дружбы Народов, 2
планирует реализовать комплекс бизнес-класса. Новостройка будет состоять из двух домов
переменной высотности 5,10,12,23,30,35 этажей. Технология строительства в ЖК
использована монолитно-каркасная, стены из кирпича, а утепляют фасады минеральной
ватой. ЖК Lipki Island City Resort: Новый проект появится на Рыбальском полуострове по
ул. Набережно-Рыбальской. Там застройщик City One Development планирует масштабный
многофукциональный жилой комплекс ЖК Lipki Island City Resort. Это будет 36 домов
разной высоты на 6 155 квартир. ЖК Современный квартал: Комплекс Современный
квартал появится в Соломенском районе столицы по адресу просп. Космонавта Комарова,
9б. ЖК комфорт-класса будет состоять из трех домов по 16 этажей каждый. ЖК Terracotta:
В Дарницком районе столицы по просп. Николая Бажана девелопер Perfect Group строит ЖК
Terracotta. Комплекс комфорт-класса будет состоять из 4 домов 21, 24 и 27 этажей высотой.
Читать полностью >>>
По материалам 3m2.kiev.ua


СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

В. Гройсман доручив проаналізувати виконання забудовниками
обов’язків по створенню соцінфраструктури
10.04.2019

Прем’єр-міністр надав доручення здійснити аналіз ефективності
забудови міст та районів на предмет достатньої кількості дитячих садочків,
шкіл та інших об’єктів соціальної інфраструктури.
Головою Уряду визначено координаторів процесу – Міністерство економічного
розвитку і торгівлі та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства та надано двотижневий строк на формування статистичних
даних по задоволенню потреб в будівництві об’єктів соціальної інфраструктури. «Я даю
доручення – за два тижні проаналізувати всі обласні і районні центри, вивчити і показати
статистику. Досить дурити людей. Квартири і магазини приносять прибутки забудовникам.
І я не проти цих прибутків. Але де інфраструктура? Кошти на це є! Хай ніхто не ображається,
не буду закривати очі, якщо не виправите ситуацію!» - підкреслив Володимир Гройсман.
Тож, варто чекати чергової хвилі перевірок щодо виконання забудовниками договорів
пайової участі в створенні інфраструктури населених пунктів при реалізації проекту
будівництва. У той же час будівельній спільноті хотілось побачити не тільки аналіз сплати
пайових внесків, а й ефективності використання громадами цих коштів на створення саме
соціальної інфраструктури. А також – прогнозування попиту у найближчому майбутньому
та відображення його у планах розвитку міст. Загалом, слід очікувати збільшення уваги з
боку контролюючих органів до будівельних проектів. Нещодавно начальник Офісу великих
платників податків Державної фіскальної служби України, Євгеній Бамбізов, на своїй
сторінці у ФБ опублікував інформацію щодо викриття схем ухилення від оподаткування,
яку застосовують учасники будівельного ринку та повідомив, що наразі перевіряються
суб’єкти господарювання, що залучають кошти на будівництво об’єктів через житлові
кооперативи та інститути спільного інвестування. Принагідно згадаємо, що з жовтня 2018
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 року № 649-р «Про
заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості» здійснюються перевірки
суб’єктів архітектурної діяльності на предмет виявлення непрацевлаштованих осіб».
Читати повністю >>>
За матеріалами КБУ
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Шесть помещений в БЦ Парус проданы, рассказали LIGA.net три
источника - инвестиционный банкир, директор офисного центра и
консультант по недвижимости. "Помещения продают по этажам, площадь
каждого офиса стартует от 1000 кв м.
Стоимость - от $5000 за 1 кв м", - рассказывает LIGA.net инвестбанкир, пожелавший
остаться неназванным. Для завершения сделок остались юридиеские формальности,
уточняет один из собеседников. Ранее БЦ Парус был выставлен на продажу целиком, но
желающих заплатить за него около $100 млн не нашлось.
Дорогой объект. Бизнес-центр Парус - успешный бизнес-центра класса "А", который
расположен в центре города. Высотность БЦ - 33 этажа, площадь - 75 000 кв м. "Он всегда
работал очень успешно, а вакантность никогда не была высокой", - говорит совладелец
девелоперской компании XXI Век Олег Салмин. До 2016 года Парусом в равных долях
владели девелопер Вагиф Алиев и олигарх Дмитрий Фирташ. Затем состав собственников
изменился. Фирташ передал свою долю Алиеву в сентябре 2016 года, ранее писала LIGA.net.
Сделка была безденежной - Алиев должен погасить более $50 млн долга компании своего
партнера. Парус неоднократно выставляли на продажу и, по данным LIGA.net, одним из
наиболее вероятных покупателей 50% офисного центра мог стать бизнесмен Павел Фукс.
Сделка так и не состоялась. "По Парусу мы смотрели документацию, взвешивали все плюсы
и минусы и в итоге решили не входить в этот проект", - сообщил Фукс в интервью журналу
Фокус. Ранее СМИ писали, что Вагиф Алиев все же смог найти партнера, и половина Паруса
сейчас принадлежит бизнесмену Вадиму Столару. Собеседники LIGA.net подтверждают эту
информацию. Оба владельца сейчас готовы продавать БЦ по частям, рассказывает LIGA.net
консультант по недвижимости. По его словам, стоимость 1 кв м собственники оценивают в
$5000, тогда как средняя цена на рынке вдвое ниже - $2500 за кв м. Минимальная площадь
каждого помещения может стартовать от 1000 кв м. То есть в результате последних сделок
Алиев и Столар могли продать около 6000 кв м — почти 10% от общей площади бизнесцентра за $30 млн. Председатель правления компании Мандарин Плаза (управляет
активами Алиева) Александр Черницкий не прокомментировал эту информацию. …
Читать полностью >>>
© Александра Некращук
По материалам biz.liga.net
Ринок в очікуванні нової пропозиції, в той час як вакантність
впала до рівня десятирічного мінімуму
04.04.2019

Минулий рік став позитивним роком для сектору складської
нерухомості, завдяки 31% зростанню обсягу валового поглинання,
досягнувши близько 157 тис. м² (включаючи придбання об’єктів кінцевими
користувачами).
Як загальний тренд, орендна активність в 2018 р. стала предметом відкладеного
попиту, після періоду невизначеності 2014-2016 років. Угоди з оренди домінували в обсязі
завершених угод, а орендарі сфери оптової та роздрібної торгівлі становили основну частку
попиту на складські приміщення (59%) в структурі валового поглинання. При цьому, решту
у структурі валового поглинання розділили між собою логістичні оператори (19%),
орендарі галузей фармацевтики та медицини (17%) та інших галузей (5%). Незначний спад
обсягів оренди складів логістичними операторами був наслідком дефіциту приміщень
необхідного розміру, так як логістичні оператори потребували в основному великих
складських площ. Варто відзначити, що невеликі угоди розміром 5 000 кв.м або менше,
склали найбільшу частку в 67% в структурі валового поглинання. В той же час, частка
великих угод понад 10 000 кв.м мала тенденцію до зростання і склала 11% у 2018, коли ще у
2017 становила 5%. Крім того, орендарі галузі оптової та роздрібної торгівлі були
найбільшими орендарями в усіх типах угод, де найбільшими угодами стали оренда 20 000
кв.м у RLC Fozzy рітейлером Eldorado, а також оренда 20 000 кв.м у складському комплексі
Raben рітейлером Comfy. В 2018 році угоди з переїзду склали 52% в структурі валового
поглинання, наступними в структурі були угоди з виходу на ринок (20%), далі угоди з
розширення (19%) та інші типи угод (9%). У 2018 було введено незначний обсяг нової
пропозиції представлений 9 700 кв.м. складських площ, включаючи E&E Cable Solutions
Warehouse (3 500 кв.м) у напрямку Житомира (M-06, E-40) та Sofia Ltd Warehouse (6 200
кв.м) у напрямку Фастова (M-05/M-06, P-04), який був зданий в оренду рітейлеру Novus
одразу після виходу на ринок. Таким чином, загальна пропозиція збільшилась до 1,26 млн
кв.м (+0,8% р/р) на кінець 2018 року. В перспективі, очікується близько 100 000 кв.м.
спекулятивної пропозиції, заявленої до введення в експлуатацію у період 2019-2020 рр,
включаючи об’єкти у місті та за його межами. Одночасний вплив зростаючого попиту та
зменшення обсягів введення нової пропозиції став результатом скорочення середньої
вакантності на ринку до 3,7% (-2,3п.п. р/р). З одного боку, протягом останніх 5 років
вакантність постійно зменшувалась і досягла нового рекордно низького рівня в 2018, в той
час як чисте поглинання скоротилось в зв’язку з обмеженістю існуючої пропозиції. Така
ситуація на ринку дозволила орендодавцям поступово повторно переорієнтувати
укладення угод з орендними вставками в доларовому еквіваленті, опісля різкого росту
іноземної валюти протягом 2014-2016 рр. Декларовані орендні ставки залишалися
деномінованими в гривневому еквіваленті і варіювались в діапазоні від 125грн до 160грн
($4,5-$5,7) /кв.м/місяць для сухих складських комплексів класу А, натомість для сухих
складів класу В орендні ставки були у межах 75грн-110грн ($2,7-$3,9) /кв.м/місяць.
Ефективні орендні ставки на кращі складські приміщення склали 100грн-142грн($3,6-$5,1)
/кв.м/місяць, демонструючи зростання на 20-29% р/р в гривневому ….
Читати повністю >>>
За матеріалами CBRE Ukraine
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ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА



ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА

Международный аэропорт Днепра в I кв. увеличил
пассажиропоток на 12,4%

До конца текущего года в Киеве обследуют
девять мостов
09.04.2019

До конца 2019 г. 9-ть мостов в Киеве должны комплексно
обследовать. Как стало известно из системы публичных закупок ProZorro, за
соответствующие работы Киев потратит 3,1 млн. грн.
В частности, обследовать будут: пешеходный мост через ул. Городскую возле ул.
Синеозерной; пешеходный мост через пр. Победы возле мотеля-кемпинга «Пролисок»;
пешеходный мост на пересечении улиц Борщаговской и В. Гетьмана; пешеходный мост на
пересечении улицы Магнитогорской со Святошинско-Броварской линией метрополитена у
станции метро «Черниговская»; пешеходный мост на пересечении пр. Л. Курбаса и улицы Г.
Юры; мост № 2 через р. Лыбедь; мост через дренажный канал на остров Труханов;
пешеходный мост через ручей Совки по ул. Изюмской; правобережная эстакада «В» Южного
мостового перехода. Согласно техническим заданиям, на объектах подрядчики должны
будут провести тесты на прочность бетона, на карбонизацию защитного слоя бетона, на
степень коррозии. Также рассчитают грузоподъемность, составят ведомости и схемы
относительно дефектов, их видов, местонахождения, а также меры для их устранения.
Работы должны сделать до 31 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что с 8 по 12 апреля в
связи с ремонтом деформационного шва будет частично ограничено движение транспорта
по путепроводу на улице Драйзера через линию скоростного трамвая.
Читать полностью >>>
По материалам 100realty.ua


КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Черкаси ризикують повторити
сміттєву долю Львова
08.04.2019

У Черкасах місцеве сміттєзвалище виявилося переповненим. Проте
поки ні сміттєпереробний завод, ні нове сміттєзвалище місту не світять.
Отож в Черкас є шанс повторити сміттєву долю Львова.
На шести гектарах черкаського сміттєзвалища - 7,5 млн м³ сміття. Черкащанам цієї
проблеми не видно, адже звалище розташоване за десятки кілометрів від Черкас - у лісі біля
приміського села Геронимівки. Заступник міського голови Ігор Волошин каже, що проблема
справді є - рівень ущільненого сміття перевищує висоту дамби полігону на 11 м. Це може
призвести до пожежі, загасити яку майже неможливо. Щоб хоч трохи продовжити життя
сміттєзвалища у 2017 р. у міській раді розробили проект, за яким мають укріпити південнозахідну частину полігону та збільшити висоту підпірної стіни. Роботи виконуватиме
підприємство "Черкасиміськбуд". Аби укріпити полігон, потрібно три мільйони гривень.
Але 21 березня ц.р. депутати міської ради на сесії виділили на це лише 1,9 млн грн. Цієї суми
недостатньо, каже директор департаменту ЖКГ Андрій Наумчук. Щоб завершити роботи,
треба відкоригувати проект та провести нові торги. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами umoloda.kiev.ua
На Вінничині побудують сміттєпереробний завод
за польським зразком
09.04.2019

Вінницька міська рада та польська консультативна компанія Domat
Consulting підписали меморандум про наміри збудувати сміттєпереробний
комплекс в селі Людавка Жмеринського району.
Як зазначив мер Вінниці Сергій Моргунов, цей меморандум є частиною реалізації
Концепції інтегрованого розвитку “Вінниця-2030”, а точніше – її екологічної складової. “ЄС
до 2030 р. планує зберегти на звалищах до 10% сміття, а решту – виключно переробляти.
Для цього там вже ухвалені відповідні закони. Ми маємо рухатися в тому ж напрямку та
працювати над тим, щоб зменшувати вплив на екологію”, – зазначив він. Мер наголосив, що
у 2007 р. разом з партнерами з польського міста Кельце було розпочато процес реновації
полігону у с. Стадниця. Там запровадили роздільний збір сміття, закупили новітню техніку,
а сьогодні підійшли до кардинально нового етапу – роботи над інвестиційним проектом
щодо будівництва сміттєпереробного заводу. За словами заступника мера Вінниці Миколи
Форманюка, наразі триває розробка проектно-кошторисної документації для будівництва
заводу на ділянці в Людавці. Зокрема, туди вже підведено електрику, здійснено підготовчі
роботи, на 70% готова адміністративна будівля. Інвестиції в проект складатимуть €15-20
млн – це спільне фінансування Вінниці та Кельце, термін реалізації проекту – 2-3 роки.
Проект заводу мають виготовити вже до кінця 2019 р. На новоствореному заводі планують
відсортовувати сміття з подальшим його перетворенням на будівельні матеріали,
спалювання сміття не передбачається. Також тут планують захороняти виключно інертні
відходи, але не більше 20% від загальної кількості сміття. Перед будівництвом заводу, його
проект має пройти всі передбачені законом процедури: від екологічної експертизи до
громадських слухань. На підприємстві планують створити близько півсотні робочих місць.
“Ми хочемо передати ті технології, які вже застосовуються в Кельце, однак не повторити
тих помилок, які були допущені в Польщі. Проект має бути завершений за 2-3 роки,
паралельно з цим планують покращити систему збору відходів у місті, тому що ці речі дуже
пов’язані”, – зазначив контент-координатор проекту Domat Consulting Ярослав Пасек.
Читати повністю >>>
За матеріалами eu-ua.org
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МА "Днепропетровск" в январе-марте т.г. увеличил пассажиропоток
на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., обслужив почти
61,9 тыс. пассажиров, отмечается на сайте предприятия.
В январе пассажиропоток аэропорта составил 21,5 тыс. пассажиров, в феврале - 18,97
тыс. пассажиров и в марте - 21,44 тыс. пассажиров. В первом квартале аэропорт принял и
отправил 34,1 тыс. пассажиров на международных рейсах и 27,81 тыс. - на внутренних. Как
сообщалось, Мининфраструктуры поддерживает выделение в 2019 г. из государственного
бюджета 1 млрд грн на строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Международном
аэропорту "Днепропетровск" в проекте государственно-приватного партнерства, в котором
частный инвестор берет обязательство построить новый терминал и запустить его с 2020 г.
Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский, ранее проводивший
реконструкцию аэропорта "Харьков", озвучивал намерение заняться обновлением
аэропорта в Днепре. Городской голова Днепра Борис Филатов обращался к президенту
Украины Петру Порошенко с просьбой повлиять на ситуацию с Днепровским аэропортом.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Аэропорт Борисполь обслужил 2,6 млн
пассажиров с начала года
08.04.2019

Пассажиропоток МА Борисполь по итогам работы в январе-марте
2019 г. составил 2 654 845 чел., что на 15% больше аналогичного периода
прошлого года, когда было обслужено 2 305 528 пассажиров.
Согласно ним, за первые три месяца текущего года пассажиров регулярных рейсов
было принято и отправлено 2 238 952 (динамика +22% г/г), нерегулярных рейсов - 415 893
человека, что меньше января-марта 2018 г. на 11%. Количество трансферных пассажиров с
начала года составило 670 840, что на 5,8% больше предыдущего года. Вместе с тем, доля
трансферных пассажиров в общем пассажиропотоке составила в январе-марте 25,3%, тогда
как годом ранее этот показатель составлял 27,5%. В марте текущего года пассажиропоток
аэропорта составил 964 240 человек, что на 16% больше, чем за первые три месяца 2018
года, когда пассажиров было 834 133. Как писал ЦТС, в феврале 2019 года пассажиропоток
главного аэропорта Украины также увеличился на 16%, по сравнению с февралем 2018-го.
В позапрошлом месяце было принято и отправлено 793 413 пассажиров. Напомним, что по
итогам 12 месяцев 2018 года аэропорт Борисполь обслужил 12 603 271 пассажира.
Количество трансферных пассажиров за год выросло на 17%.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
В одесском аэропорту построили
половину полосы
09.04.2019

В аэропорту Одесса построили половину взлетно-посадочной полосы.
На начало апреля готовы 1450 метров полосы при общей длине 2 800
метров, на что ушло 26 000 кубометров бетона
«Строительство продолжается. Также проводятся земляные работы и сооружается
патрульная автодорога», - сообщили в компании «Автомагистраль-Юг», которая выполняет
работы. Напомним, строительство новой полосы началось в 2017 году. Финансирование
ведется на средства государственного бюджета. В начале 2019 года стало известно, что
Государственная аудиторная служба после проведенной проверки нашла множество
нарушений в ходе реализации объекта. В отчете Госаудитслужбы говорится, что работы
ведется по смете 2013 года, которую не пересматривали,
средства расходуются
непрозрачно, материалы и работы зачастую закупаются по завышенным ценам. Кроме
того, как установили сотрудники Госаудитслужбы, для приготовления бетонной смеси
использовался цемент, не соответствующий проектной документации. В результате
твердость полосы может не соответствовать техническому заданию. По данным
Мининфраструктуры, новая полоса в аэропорту Одесса должна иметь классификационное
число прочности покрытия (PCN) 64, что почти в два раза превышает аналогичный
показатель старой полосы (35). Это позволит аэропорту принимать более тяжелые
воздушные суда. Помимо этого, новую полосу планируют оснастить системой
инструментальной посадки, которая будет сертифицирована по III-A категории ИКАО, что
позволит самолетам совершать посадку в Одессе при плохой видимости. Сейчас одесский
аэродром сертифицирован для совершения посадки по I категории ИКАО. Категорию III-A
имеет только одна полоса в аэропорту Борисполь.
Читать полностью >>>
По материалам avianews.com
Аеропорт "Київ" збільшив пасажиропотік
майже вдвічі
10.04.2019

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського обслужив за
березень 2019 року 228,3 тисяч пасажирів, що на 46,6% більше, ніж у
березні 2018 року.
Зазначається, що в березні кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах,
становила 222,5 тис., на внутрішніх рейсах - 5,8 тис. Пасажирів. Кількість рейсів у березні
становила 2380 на приліт і виліт, що на 20,5% більше аналогічного періоду 2018 року. Із
них міжнародних рейсів — 1979, а внутрішніх — 401. Найбільш популярні напрямки в
березні: міжнародні — Шарм-ель-Шейх (Єгипет), Варшава (Польща), Мінськ (Білорусь),
Анкара (Туреччина), Відень (Австрія), Рим (Італія), Берлін (Німеччина); внутрішні - Одеса,
Запоріжжя, Львів. Для порівняння, за січень-березень поточного року аеропорт "Київ"
обслужив 638,1 тис. пасажирів, що на 44,3% більше, ніж у січні-березні 2018 року.
Нагадаємо, в березні 2018 року аеропорти "Київ" і "Львів" різко наростили пасажиропотік.
Зокрема, аеропорт "Київ" збільшив пасажиропотік на 51,6% у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року — до 130,8 тис. Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" за
підсумками роботи в січні-березні 2019 року становив 2,6 мільйона осіб, що на 15% більше
аналогічного періоду минулого року, коли було обслуговано 2,3 мільйона пасажирів.
Приріст пасажиропотоку державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" ім.
Данила Галицького" у березні 2019 року становив майже 60%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Киевский речной вокзал превратят в
арт-пространство и фуд-корт
10.04.2019

Итоги работы МАУ в первом
квартале 2019 года
08.04.2019

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» за первый
квартал 2019 года перевезла более полутора миллионов пассажиров, что на
8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
За указанный период МАУ выполнила 13 600 рейсов, а коэффициент занятости
пассажирских кресел составил 75%, что соответствует показателям 2018 года. В то же
время уровень пунктуальности рейсов МАУ в течении указанного периода вырос и достиг
81% по сравнению с 72% в 2018 года. Объемы перевозок грузов и почты составили 4 500
тонн, что на 7% превышает аналогичные показатели прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам МАУ
SkyUp увеличит флот до восьми самолетов
к началу лета

С апреля здание Киевского речного вокзала будут использовать не по
назначению. В нем откроется фуд-проект Бухта Food Station. На набережной
развернут точки с городской едой.
Новое культурное заведение будет функционировать на первом этаже речного
вокзала, в котором одно из помещений превратят в современное арт-пространство. Там
будут проходить выставки современных художников, скульпторов, а также планируются
кинопоказы по четвергам. На балконе речного вокзала откроют лаунж-зону, из которой
киевляне и гости столицы смогут попасть в современный фуд-холл под открытым небом.
Фуд-холл спроектирован по примеру подобных мест на набережных европейских городов
(например, лондонский формат Boxpark или берлинский Bite Club). Открытие проекта
состоится 27-28 апреля, он будет работать до середины октября. Напомним, АО "Киевский
речной порт", который ранее анонсировал реконструкцию здания Киевского речного
вокзала, не может определиться со сроками завершения работ. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

11.04.2019

SkyUp увеличит флот до восьми самолетов до конца мая, сообщили в
авиакомпании. Оба ожидаемых авиалайнера будут модификации Boeing
737-800, сообщает издание avianews.com
Первое воздушное судно 2004 года выпуска будет обслуживать региональные
аэропорты, второе — 1999 года производства — будет служить в качестве резервного
борта и выполнять разовые чартеры по заказу корпоративных клиентов. «Одним из
главных заданий остается улучшение дисциплины выполнения рейсов. Наше быстрое
развитие не должно влиять на задержку рейсов, поэтому мы продолжаем над этим
работать, в том числе за счет увеличения собственного флота», — отметил гендиректор
SkyUp Евгений Хайнацкий. По его словам, до конца года флот лоу-коста увеличится до 12
самолетов. В настоящее время парк SkyUp состоит из четырех 189-местных Boeing 737-800
и двух 149-местных Boeing 737-700. Авиакомпания выполняет как чартерные рейсы в
интересах туроператора Join UP!, так и регулярные рейсы.
Читать полностью >>>
По материалам avianews.com
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Компания «Метинвест-Шиппинг» стала лучшим
экспедитором и морским агентом года
11.04.2019

Компания «Метинвест-Шиппинг», логистическое подразделение
Группы Метинвест, заняла первое место сразу в двух номинациях 12-го
Национального морского рейтинга Украины по итогам 2018 года.
Рейтинг определил победителей в 18 номинациях, представляющих различные
сегменты морской отрасли. «Метинвест-Шиппинг» занял первое место в номинации
«Экспедитор года» за рекордное количество экспедированных грузов через морские порты
и терминалы страны. Компания проэкспедировала 25,37 млн тонн грузов, что превышает
суммарный объем перевалки остальных участников первой пятерки. Также «МетинвестШиппинг» занял первое место в номинации «Морской агент» – за наибольшее количество
обслуженных самоходных судов в украинских морских портах. В 2018 г. компания
обслужила 761 судно. «Метинвест-Шиппинг» – генеральный экспедитор ГК Метинвест. По
итогам 2018 г. на грузы Группы пришлось ≈ 22% всех отправок по сети «Укрзализныци» и
около 19% перевалки в морских портах Украины. …
Читать полностью >>>
По материалам Компании «Метинвест»
ТИС за год принял 52 контейнеровоза
Maersk сервиса МЕ-3

Морская администрация проведет шесть океанографических
экспедиций в Украине в 2019 году
05.04.2019

Подведомственное Морской администрации Украины госучреждение
"Госгидрография"
запускает
четвертую
научно-исследовательскую
экспедицию по восстановлению океанографической базы данных.
Решение было принято на первом в 2019 г. заседании научно-технического совета
відомства. Сейчас специалисты анонсируют шесть научно-исследовательских экспедиций в
морском регионе и на внутренних водных путях Украины в 2019 г. В 2018 Госгидрография,
совместно с госучреждением "Научный гидрофизический центр Национальной академии
наук Украины", разработали проект научно-исследовательской программы по восстановлению океанографической базы данных Украины. Цель программы - океанографическое и
гидрографическое изучение морской и речной для повышения эффективности навигационно-гидрографического обеспечения безопасности судоходства и создания совместного
банка цифровых океанографических данных МИУ, Морской администрации и НАНУ. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Уряд розглянув основи Стратегії розвитку морських портів
України на період до 2038 року
09.04.2019

Урядовці розглянули основи Авіаційної транспортної стратегії
України на період до 2030 року та Стратегії розвитку морських портів
України на період до 2038 року. Про це повідомляє АМПУ.
Реалізація цих документів забезпечить не тільки розвиток безпосередньо портів, а й
забезпечить нові робочі місця, оновлення технологій обробки вантажів та зростання
пасажиропотоку. Україна якісно поєднана із світом, і ми маємо всі можливості, аби
розвивати інфраструктуру і конкурувати із сусідами по логістиці та якості транспортних
послуг. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час чергового
засідання Стратегічного комітету Уряду. Серед іншого воно було присвячене питанням
довгострокового розвитку транспорту – зокрема, портової інфраструктури та авіаційної
галузі. «Це надзвичайно важливо, аби економіка зростала і ми могли пропонувати якісні
транспортні послуги. Це обслуговування національної економіки. Важливо, аби стратегії
були передбачувані і довготермінові. Потрібна чітка відповідь, як будемо розвивати
аеропорти, порти і домінувати як держава, яка якісно поєднана зі світом – з точки зору
логістики та послуг, – сказав Володимир Гройсман. – Ми реально почали зростати, і треба
це пришвидшувати». Глава Уряду звернув увагу й на те, що запроваджена Урядом реформа
Митної служби так само може зіграти на користь розвитку інфраструктури. …
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ
МСП «НИКА-ТЕРА»: первые 100 дней –
первые 2 млн тонн
10.04.2019

За первые 100 дней 2019 года «Морской специализированный порт
НИКА-ТЕРА» перевалил более 2 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба
компании на своем сайте.
Перевалка грузов морского порта «НИКА-ТЕРА» превысила 2 млн тонн по состоянию
на 10 апреля 2019 года. В прошлом году тот же результат по перевалке был достигнут
только 10 июля. В текущем году порт добился данного показателя на 2 месяца раннее.
Отметим, на базе ООО «МСП НИКА-ТЕРА» запустили высокотехнологичное производство
изделий из композиционных материалов, предназначенных для промышленного и
гражданского строительства. Продукция должна обеспечить как собственные потребности
порта, так и выйти для реализации на соответствующий рынок. Производство продукции
организованно на одном из производственных участков порта «НИКА-ТЕРА». Предприятие
производит как стандартизированные изделия, такие как кровельный лист, лестничные
ступени, отбойники, поручни, уголки и другие, но также выполняет индивидуальные
заказы согласно проектных заданий заказчиков. Общая сумма инвестиций в данный проект
составила порядка 22,7 миллиона гривен. Производственная мощность участка по
стеклокомпозитным профилям составляет 1000 тонн в год, а по литьевым изделиям 750
тонн в год. Ранее сообщалось, что «НИКА-ТЕРА» стал победителем 12-го Национального
морского рейтинга Украины по итогам работы в 2018 г.
Читать полностью >>>
По материалам МСП «НИКА-ТЕРА»
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"ТИС-Контейнерный терминал" за год обслуживания океанского
линейного сервиса МЕ-3 Maersk Line принял 52 контейнеровоза и обработал
51 031 контейнер, или около 75 000 TEU.
"Ровно год назад контейнерный терминал ТИС встретил первое судно линейного
сервиса МЕ-3 компании Maersk Line - трехсотметровый контейнеровоз Maersk Klaipeda. А
накануне первой годовщины, несколько дней назад, мы обработали очередное судно
сервиса - Santa Cruz. Среди наиболее популярных экспортных грузов - трубы и
сельхозпродукты: мука, пшеница, подсолнечное масло, горох и яйца. В Украину
импортировали мороженую рыбу, соду, продукты питания, полиэтиленовую пленку,
ламинат, керамическую плитку и другие товары. Рекордсменом по количеству
обработанных контейнеров стало судно Maersk Kiel с 3 276 TEU, обработка которого
пришлась на новогоднюю ночь. Чемпионом по интенсивности - 81,9 движений в час контейнеровоз Maersk Kimi", - сообщили в компании. Напомним, в марте 2018 года Maersk
Line объявила об уходе из порта Одесса и переводе азиатского сервиса МЕ-3 в терминал
ТИС (акватория порта Южный) и Черноморский рыбный порт. Отметим, ТИСКонтейнерный Терминал – новейший и самый глубоководный в Украине контейнерный
терминал, обладатель номинации “Лучший сервис” от Ассоциации международных
экспедиторов Украины. В 2017 году общий грузооборот терминала составил 3,5 млн тонн,
что на 50% превышает показатель прошлого года. Перевалка контейнеров в расчете TEU в
2016 выросла на 51%, составив годовой рекорд среди портов Украины…
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Морские порты увеличили перевалку грузов
в первом квартале на 12%
12.04.219

По итогам первых трех месяцев 2019 г. украинские порты обработали
около 37 млн тонн грузов, что почти на 4,1 млн тонн (или на 12,4%)
превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
На динамику увеличения перевалки традиционно влияют продукция АПК, горнометаллургического комплекса, контейнерные грузы, а также удобрения. "Так, в течение
января-марта 2019 года объем перевалки хлебных грузов составил свыше 13,7 млн тонн,
что на 33,5% больше, чем в 2018 г. Более, чем на 30% выросла перевалка руды (7,8 млн
тонн против почти 6 млн тонн за первый квартал в прошлом году)", - сообщает АМПУ.
Почти 6-процентный рост продемонстрировало масло - уже перевалено около 1,6 млн тонн.
Сохраняется тенденция роста обработки контейнерных грузов: в I квартале 2019 г. было
обработано 223,5 тыс. TEU, что более, чем на 14% превышает показатели аналогичного
периода в 2018 г. С началом посевной кампании продолжается увеличение импорта
химических и минеральных удобрений, как фасованных, так и сыпучих. Совокупный объем
их перевалки за первый квартал 2019 года составил почти 640 тыс. тонн, что более, чем
вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года. Как и в первом квартале 2018
года, рост общих объемов перевалки состоялся в первую очередь за счет экспорта
украинской продукции, который увеличился, сравнительно с прошлогодним, на почти 5
млн тонн (+20,1%), тогда как импорт и транзит, наоборот, сократились на 6,1% и 17,2%
соответственно. Среди портов, по итогам первого квартала, абсолютным лидером по
объему перевалки грузов стал порт Южный - 11,6 млн тонн, что почти на 19% больше, чем в
первом квартале 2018 года. Отметку в 8 млн тонн превзошел Николаевский порт - в целом
объем перевалки здесь достиг 8,12 млн тонн, что на более 26% превышает аналогичный
период в прошлом году. Свыше 6 млн тонн грузов обработали за три месяца порты
Черноморска и Одессы: 6,37 млн тонн и 6,22 млн тонн соответственно. В течение 1 квартала
2019 года морские порты Украины обработали 2838 судов, что лишь на 15 судозаходов
меньше чем за аналогичный период в прошлом году. Лидеры по росту количества
судозаходов - Херсон, Ольвия и Черноморск. Услугами водного транспорта в портах Одесса
и Черноморск за первый квартал 2019 года воспользовались 11 373 пассажира, что на 33%
больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Преимущественно - это пассажиры
паромной переправы в Черноморске. В первом квартале 2019 г., благодаря благоприятным
погодным условиям удалось более, чем в 8 раз увеличить количество судопроходов по реке
Днепр. С начала года осуществлено уже 665 судопроходов. "Это дало возможность
перевезти 723,9 тыс. тонн грузов, что в 7,7 раз превышает показатель за 1 квартал 2018
года. Среди грузов, которые перевозились по Днепру, большинство традиционно
составляют зерновые - 388,8 тыс. тонн", - сообщает АМПУ.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ООО "Схидни Автовокзалы" хочет купить харьковский
Центральный автовокзал за 100 млн грн

Запланована реконструкція Вокзальної площі Київ-Пасажирський –
це старт пілотного проекту
29.03.2019

Окрім об’єднання Центрального і Приміського вокзалів в єдиний
комплекс із виходом до швидкісного трамвая та іншого громадського
транспорту, планується також переобладнання самого приміщення
вокзалу.
Питання неконтрольованої торгівлі на вокзалах давно хвилює адміністрацію
компанії. Стихійний бізнес не лише створює додаткові незручності для пасажирів, псує
естетичний вигляд і єдиний концепт Вокзальної площі, а ще й завдає збитків компанії.
Кілька разів розроблялися проекти і програми для вирішення цієї проблеми. Однак донині
жодна з концепцій розвитку вокзалу так і не була реалізована. Укрзалізниця спільно з
міською владою вже розпочала процес ліквідації несанкціоновано розміщених МАФів біля
столичних Центрального та Приміського залізничних вокзалів. Насамперед це стосувалося
підпільних гральних автоматів та казино. Окрім неестетичного вигляду, навколо них
збирався контингент, який загрожував безпеці пасажирів. До процесу оновлення формату
столичного вокзалу долучилась і Нацполіція. Вона пропонує створити окремий підрозділ,
що дислокуватиметься в колишніх приміщеннях транспортної міліції. Наразі спеціалізована
компанія розробляє проект зонування площ столичного вокзалу. В УЗ розраховують
опрацювати проект та винести його на затвердження правління товариства до кінця квітня
2019 р. Варто зазначити, що сама Вокзальна площа не перебуває в користуванні АТ
«Укрзалізниця», тому питаннями щодо її реконструкції опікуються також Міністерство
інфраструктури України спільно з Київською міською державною адміністрацією.
Проекти для великих об’єктів >>>
За матеріалами info.uz.ua

Отказы на получение разрешений на автобусные маршруты
в Украине снизились почти на 60%
07.04.2019

В дію вступили нові тарифи на вантажоперевезення залізницею
01.04.2019

Індексація з 30-го березня тарифів на вантажні перевезення - це
перший етап запровадження індексації тарифів на індекс цін виробників,
повідомив директор з економіки і фінансів АТ «Укрзалізниця» Андрій
Рязанцев.
Тариф на вантажні перевезення проіндексовано на рівень індексу цін виробників
промислової продукції вперше в історії, що справедливо по відношенню як до Укрзалізниці,
так і до вантажовідправників. Укрзалізниця вже відкрила спеціальний інвестиційний
рахунок, на якому акумулюватимуться кошти від індексації тарифів, що дозволить компанії
ефективніше співпрацювати з ринком у питаннях використання отриманих фінансових
ресурсів. Наступним кроком на шляху вдосконалення тарифної політики Укрзалізниці має
стати запровадження автоматичної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення.
«Найголовнішим є те, що сьогодні вже не стоїть питання про доцільність введення
автоматичної індексації тарифів. Залишається лише вирішити, в які терміни це буде
зроблено, оскільки загальна система тарифоутворення, як обговорювалось на нараді в
Державній регуляторній службі України, буде розроблена Укрзалізницею спільно з
учасниками ринку та державними органами до 1 липня 2019 року і має усунути всі
недосконалості існуючої системи як то розрив у вартості перевезення вантажів,
порожнього пробігу та доповнена необхідними елементами автоматичної індексації», —
повідомив Андрій Рязанцев. Він також додав, що зі свого боку Укрзалізниця вже
запропонувала учасникам ринку регулярну індексацію, що відбуватиметься щоквартально
за фактичними змінами індексу цін виробників промислової продукції. «Ринок вивчає
надані Укрзалізницею матеріали, і до 1 липня ці пропозиції мають бути включені в загальну
концепцію тарифоутворення на залізничному транспорті, яка відповідатиме потребам
галузі та економічній ситуації в країні», — зазначив Андрій Рязанцев. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Дмитрий Демидович: «Частная тяга является инструментом
решения бизнес-проблем»
01.04.2019

В последнее время часто поднимается вопрос внедрения в Украине
так называемой «частной тяги», т.е осуществления перевозок частными
компаниями — владельцами локомотивного парка по магистральным путям.
Мнение Укрзализныци по этому поводу озвучил Евгений Кравцов, когда сказал, что
«допуская частную тягу УЗ лишается части доходов». Каково же мнение бизнеса в этом
вопросе рассказал Директор по развитию бизнеса «Лемтранса» Дмитрий Владимирович
Демидович: «В данный момент ключевым фактором, который дестабилизирует ситуацию в
отрасли, является отсутствие должного количества рабочего парка локомотивов,
вследствие чего происходит ухудшение оборота подвижного состава и уменьшается
скорость движения. Общий оборот подвижного состава «Лемтранс» на путях общего
пользования «Укрзализныци» возрос с 7,35 суток в 2017 году до 8,06 суток в 2018-м,
прирост составил — 0,71 суток. Скорость движения подвижного состава ухудшилась на
10%. Важно понимать, что в этой ситуации на рынке теряют абсолютно все. Операторы —
потому что упало движение. Грузоотправители — потому что не могут полностью
отгрузить весь груз и нарастить производство. Теряет «Укрзализныця» — потому что
снижается объём перевозки, и в целом теряет экономика Украины. Наши убытки — это
увеличенный срок доставки грузов. Есть фиксированная ставка, которую платит
грузоотправитель за доставку, и если вагон едет дольше, компания теряет деньги и не
может вложить их в вагоны. Поэтому бизнес ищет пути выхода из этой ситуации, и один из
механизмов — вопрос управления движением. Частная тяга сейчас является инструментом
решения бизнес- проблем. Если говорить глобально с точки зрения реформы, то, как
показывает европейская практика, либерализация приводит к дополнительной
конкуренции. Это дополнительные инвестиции в отрасль и более структурированные
отношения между участниками рынка». ...
Читать полностью >>>
По материалам компании «Лемтранс»
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ООО "Схидни Автовокзалы" (г.Славянск) намерено приобрести 54,55%
акций АО "Харьковское предприятие автобусных станций" за 100 млн грн. Об
этом пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"ООО "Схидни Автовокзалы" намерено приобрести пакет акций ПАО "Харьковское
предприятие автобусных станций" в количестве 1,3741 млн простых бездокументарных
именных акций, что составляет 54,55% уставного капитала общества по цене 100 млн
гривен", - сообщило "Схидни Автовокзалы" в системе раскрытия информации Нацкомиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). По состоянию на 3 апреля 2019 года
компания не владеет акциями ПАО "ХПАС". По данным НКЦБФР, основными акционерами
ПАО являются Георгий Гузненков (36,5%) и ТК ООО "Фирма "Харьков-Москва" (16,4%).
Предприятие также владеет 49% долями в ООО "ТД "Ресурс" и ООО "Харьковметснаб". ПАО
"ХПАС" в 2017 году увеличило активы на 17% по сравнению с 2016 годом - до 103,2 млн
гривен, получило 13,5 млн гривен чистой прибыли, текущие обязательства увеличило на
40% - до 7,43 млн гривен. Компания по итогам 2017 года увеличила активы в 2,7 раза - до
29,8 млн гривен. Чистая прибыль по итогам года сократилась в 2,3 раза - до 1,59 млн
гривен, текущие обязательства возросли вдвое - до 10,7 млн гривен. Ранее ЦТС писал о том,
что автовокзал "Теремки" в Киеве могу переделать под офисное здание или супермаркет.
Функционировать как автостанция автовокзал уже не будет.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

Спустя год с момента начала реформы автобусных перевозок на
межобластных маршрутах количество отклоненных заявок перевозчиков
снизилось на 57%, сообщил министр инфраструктуры.
"Параллельно с автобусной реформой была начата реформа автобусных станций. Ее
признаками является то, что работает заявительный принцип. То есть вам не нужно
договариваться с чиновниками, с правоохранительными органами. Есть исчерпывающий
перечень документов, вы их подаете и в автоматическом режиме, если ваши документы
отвечают заявке, получаете разрешение. Если раньше 2/3 любых заявок отклонялись, то
сейчас отказы - 5%", - от метил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир
Омелян, напомнив, что реформа стартовала в марте 2018 года. Для сравнения в ведомстве
привели точные цифры: за 10 месяцев до начала реформы количество отказов составило
405 заявок из 653 (62%), то спустя 10 месяцев после ее начала оно снизилось до 18 заявок
их 364 (5%). "Если раньше маршруты были поделены и каждый знал, какая компания какое
направление обслуживает, то с начала реформы ситуация кардинально поменялась. У нас
есть отдельные линии, где на одном маршруте работает по 7 компаний. Кто предложил
лучшее качество, более низкую цену, тот получит больше пассажиров", - добавил министр.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Уперше в Україні запрацювала інтерактивна мапа
автобусних маршрутів
09.04.2019

Уперше в Україні запрацювала інтерактивна мапа автобусних
маршрутів. Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир
Омелян під час презентації інтерактивної мапи «Мережа автобусних
маршрутів».
У заході взяли участь: Голова Державного агентства з електронного урядування
Олександр Риженко, керівник проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність в
державному управлінні та послугах/TAPAS» Петро Матіяшек, керівник напряму відкритих
даних проекту TAPAS Катерина Оніліогву. Володимир Омелян наголосив, що Міністерство
інфраструктури системно працює над розвитком ринку автобусних перевезень і
створенням найкращих умов для перевізників і пасажирів: «Сьогодні ми презентуємо новий
сервіс. Уперше в Україні запрацювала інтерактивна мапа «Мережа автобусних маршрутів».
Сервіс враховує інтереси пасажирів, а також сприяє більш прозорій роботі перевізників.
Наша мета, щоб подорожі були комфортними, і для цього ми будуємо нові дороги,
переходимо в інтерактивні інструменти. Тепер будь-хто зможе чітко отримати інформацію,
які компанії і за якими маршрутами працюють у кожному конкретному місті чи селі. Люди
отримують змогу спокійно спланувати свою подорож», − заявив Володимир Омелян.
Очільник Міністерства зауважив, що, незважаючи на всі зусилля Міністерства
інфраструктури, все ще близько 30 – 40% перевізників працюють в тіні. За його словами,
створення інтерактивної мапи − це суттєвий крок уперед для детінізації українського
ринку автобусних перевезень. «Ми переконані, що завдяки електронним інструментам, які
ми запроваджуємо, а це Електронний кабінет перевізника, онлайн-реєстр всіх ліцензій,
інтерактивна мапа автобусних перевезень, ми досягнемо мети − всі компанії будуть
переходити в білу площину, платити чесно податки. Держава зможе чітко планувати
транспортну карту України, планувати нові маршрути, розвивати нашу державу з точки
зору мобільності населення. Бізнес отримає зручний інструмент для власного розвитку,
прозорість і легкість комунікацій з державою», − підкреслив Володимир Омелян. Міністр
інфраструктури наголосив, що для покращення ситуації на ринку важливим є забезпечити
прозорість роботи учасників, і цьому може сприяти сервіс «Мережа автобусних маршрутів»:
«Це інтерактивний інструмент на основі відкритих даних, що надає детальну інформацію
щодо міжобласних та міжнародних автобусних маршрутів в Україні. Сервіс не тільки
показує автобусні маршрути та розклад руху, а й також дозволяє пасажирам отримати
детальну інформацію щодо перевізників: хто обслуговує маршрути, яким автопарком
володіє перевізник, термін дії дозволу на перевезення». Міністр інфраструктури України
наголосив, що презентована мапа автобусних маршрутів − це ще один інструмент для
розвитку самих компаній-перевізників, адже якщо вони присутні на цій мапі, то, значить,
легально працюють, а якщо немає, то про них ніхто не знатиме. Володимир Омелян
подякував Голові Державного агентства з електронного урядування Олександру Риженку,
партнерам з проектів USAID/UK aid, TAPAS за спільну ефективну роботу.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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



КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Київський провайдер воскресив
послугу dial-up
02.04.2019

У Подільському районі Києва реконструюють
трамвайну лінію
08.04.2019

У Подільському районі комплексно реконструюють трамвайну лінію
на вул. Костянтинівській та зупинки «Контрактова площа» та підземний
перехід на вул. Спаській.
За словами Дмитра Давтяна, проект затверджено розпорядженням Київської міської
державної адміністрації № 603. При затверджені проекту реконструкції враховано
експертний звіт ТОВ «ПРОЕКСП» від 14 грудня 2018 року. Замовником робіт визначено
комунальне підприємство «Київпастранс». Проектом передбачено виконати комплекс
заходів, спрямованих на забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху:
відновлення покриття проїжджої частини вулиць та тротуарів, встановлення дорожніх
знаків, нанесення дорожньої розмітки тощо. Також реконструюють трамвайну лінію на
вулиці Костянтинівській від вул. Верхній Вал до Контрактової площі, а також перехід через
вул. Спаську та транспортно-розворотний вузол. Тривалість виконання робіт – 19 місяців.
Загальна кошторисна вартість виконання робіт становить 286 834,983 тис. грн.
Фінансування витрат здійснюватиметься відповідно до показників Програми економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів. Цього
року на початок робіт виділено 50 110,8 тис. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
Когда в столичном общественном транспорте откажутся
от бумажных билетов и жетонов
10.04.2019

Последний день, когда в столичном метрополитене можно будет
пользоваться жетонами, - 31 октября 2019 года. Об этом сообщили в
коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".
После указанной даты за проезд можно будет расплатиться только с помощью Kyiv
Smart Card или банковской карты с функцией Pay Pass. Как рассказал директор
Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, с 1
ноября 2019 года перейдут на электронные способы оплаты и в наземном общественном
транспорте. Бумажные билеты уже не будут продавать. "Как только в салон транспорта
заходят контролеры, автоматически прекращают работу валидаторы. Контроллеры с
помощью специальных считывающих устройств будут проверять электронные билеты
пассажиров - или проходила по ним оплата или нет", - сказал Юрий Назаров. По его словам,
с ноября будет усилен контроль за оплатой проезда. Такую функцию будут осуществлять
контроллеры, которые сегодня проходят специальное обучение. Отметим, что некоторые
жители, например, выступают против выведения жетонов из обихода. На сайте Киевского
городского совета даже создана соответствующая петиция. По мнению некоторых киевлян,
туристы, которые приезжают в столицу на несколько дней, обязательно столкнутся с
трудностями в оплате проезда. Однако в метрополитене отвечают, что Kyiv Smart Card
можно купить, пополнить на несколько поездок, а потом сдать обратно в кассу. Таким
образом никаких проблем с оплатой проезда не возникнет. Напомним, как сообщал ранее
OPENKYIV, теперь с помощью Kyiv Smart Card можно расплатиться в фуникулере.
Читать полностью >>>
По материалам openkyiv.info

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

За 2018 рік оператори зв’язку заробили
майже 62 млрд грн
02.04.2019

З них доходи від надання телекомунікаційних послуг склали 91,1%.
Про це йдеться у звіті про роботу Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) за 2018 р.
Торік доходи від надання послуг зв’язку склали 61 976 млн грн. З них надання
телекомунікаційних послуг принесло операторам 91,1% від усіх доходів, а надання послуг
поштового зв’язку та кур’єрських послуг – 8,9%, йдеться у звіті. За 2016-2018 роки
спостерігається тенденція до збільшення доходів від надання послуг зв’язку, які у 2018 році
зросли на 10,2% у порівнянні з 2017 роком. Доходи від надання телекомунікаційних послуг
у 2018 році збільшились на 10,5% у порівнянні з 2017 роком та становили 56,5 млрд грн,
доходи від надання послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг у 2018 році
збільшились на 8,2% у порівнянні з 2017 роком та сягнули 5,5 млрд грн. У структурі доходів
від надання телекомунікаційних послуг у 2018 році найбільшу частку мав мобільний
зв’язок – 61,9% та фіксований доступ до мережі Інтернет – 14,4%, сумарна частка яких у
загальних доходах склала 76,3%. Нагадаємо, у 2018 р. в Україні попит на мобільні телефони
зріс на 15%, а витрати на їх покупку – на 34%. Протягом року українці придбали 5,4 млн.
смартфонів та 1,5 кнопкових телефонів, витративши на них 30 млрд грн.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами investory.news
Китайская компания поставит для «Viasat Украина»
более 100 тысяч спутниковых приёмников
29.03.2019

В предверии запланированного на 20 января 2020 года кодирование
спутникового сигнала украинских телеканалов на рынок Украины будут
поставлены 100 000 сет-топ-боксов.
Оператор спутникового телевидения Viasat договорился с китайской компанией
Shenzhen Newglee Technology о поставке на украинский рынок новой партии приставок,
предназначенных для приёма спутниковых телеканалов. Расширяя линейку специальных
приёмников, предназначенных для просмотра телеканалов, входящих в пакеты Viasat,
компания также позаботилась о максимальной простоте настройки приставки конечными
потребителями. «Это современный сет-топ-бокс для приёма спутникового сигнала с
расширенным функционалом – он сможет принимать закодированный спутниковый
сигнал, максимально прост для настройки, поэтому абсолютное большинство клиентов
смогут подключить его к Viasat самостоятельно», – говорится в сообщении оператора.
Дмитрий Шедько, руководитель платформы Viasat, сообщил о том, что оператор
усиленными темпами готовится к грядущему кодированию спутникового сигнала
украинских телеканалов. Ожидается, что первая партия спутниковых приставок будет
представлена на рынке в сентябре текущего года.
Читать полностью >>>
По материалам mediasat.info
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Київський інтернет-провайдер НетАссіст вирішив воскресити давно
забуту послугу доступу до мережі - dial up. Про це повідомляє портал
LIGA.net, передає служба новин biz.nv.ua
"Ми раді запропонувати стару добре забуту можливість виходу в інтернет за
допомогою модему - через стаціонарний телефон - якщо інших варіантів немає", - заявив
провайдер. Як вважає засновник НетАссіст Максим Тульева, попит на таке рішення буде.
"По-перше, аварійний доступ, коли нічого іншого не працює. У тому числі для зарубіжних
користувачів. В тому числі з Росії, де вже взяли моду відключати інтернет в разі чого, як це
недавно було в Дагестані та Інгушетії", - відзначає він. "А нам за будь-який дзвінок капає
копійчина за межоператорські розрахунки. Причому якщо дзвінок з-за кордону - то значна
копієчка", - уточнює він. По-друге, є застосування, в тому числі IoT, коли треба передавати
невелику кількість даних нерегулярно. "І це буде дешевше, ніж у мобільних операторів,
наприклад", - вважає Максим Тульева.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Vega почала співпрацювати з новим
контакт-центром ARCE
03.04.2019

Телеком-оператор Vega довірив одну з ключових функцій з
обслуговування своїх абонентів професіоналам з компанії ARCE, яка успішно
працює на ринку з 2007 року.
Новий партнер запропонував найкращі умови і готовий активно розвивати всі
ключові аспекти обслуговування клієнтів Vega: проводити професійні консультації, якісно
обробляти усі види звернень та оперативно знаходити рішення для клієнтів, а також
суттєво посилити напрям продажів, фокусуючись на просуванні комплексних послуг
існуючим та новим клієнтам. «Ми раді, що для нашого партнера, компанії ARCE, турбота про
клієнта та професіоналізм є найвищими пріоритетами, і впевнені, що такий підхід
дозволить забезпечити високі стандарти сервісу, значно поліпшити клієнтський досвід,
залучити безліч нових користувачів для Vega і допоможе істотно підвищити ефективність
нашого бізнесу», – коментує комерційний директор телекомунікаційної групи Vega Юрій
Швець. «Vega – сильний національний бренд, системний бізнес. Залучатися до завдання
компанії з такими вступними цікаво та почесно, – зазначає генеральний директор ARCE
Володимир Мельник. – Але ще більше нам імпонує факт, що в основу свого комерційного
успіху Vega закладає насамперед створення по-справжньому зручних та зрозумілих рішень
для своїх користувачів. Ми чудово розуміємо, наскільки важлива в такому підході функція
лінії підтримки. Нам належить якомога швидше вивчити всі нюанси, щоб стати надійним
продовженням клієнтоорієнтованої стратегії Vega telecom». …
Читати повністю >>>
За матеріалами Vega
Укртелеком оновив систему включення
після сплати боргу
04.04.2019

Укртелеком оновив систему обміну інформацією з фінансовими
установами щодо здійснення платежів за користування послугами. Про це
повідомляє прес-служба компанії.
Це дозволяє оператору відновлювати абонентам надання інтернет-послуг після
оплати ними боргу протягом години-двох. Якщо користувач інтернету сплатив борг за його
використання за допомогою інтернет-систем або через фінансові установи чи термінали, то
у такому випадку оператор практично одразу отримує цю інформацію і відновлює надання
послуг у найближчий час. Водночас звертаємо вашу увагу, що у разі сплати заборгованості
через відділення «Укрпошти», відновлення абонентам надання послуг може відбуватися із
затримкою, оскільки у такому випадку передача фінансової інформації займає більше часу.
Укртелеком радить своїм абонентам вчасно сплачувати рахунки за телекомунікаційні
послуги, щоб уникнути обмежень у користуванні ними. Також, зайшовши з домашньої лінії
на ресурс http://cc.ukrtele.com можна замовити сервіс «кредитний період», тобто включити
інтернет на термін до 7 днів, поки сплачені кошти не надійшли на рахунок. Нагадуємо, що
Укртелеком надає доступ до всесвітньої мережі у 2260 містах і селах України. Постійно
зростає кількість підключених населених пунктів до оптичного інтернету, так тільки
минулого року оптичний інтернет з’явився у майже 200 населених пунктах (у 44 н. п. – нові
підключення, ще абонентам понад 150 містах і смт, які користувалися технологією ADSL,
запропоновано можливість підключення до оптики (технологія FTTB).
Читати повністю >>>
За матеріалами Укртелекому
Компанія «Датагруп» продовжує курс на підвищення
операційної ефективності
05.04.2019

Доходи компанії «Датагруп» збільшилися в 2018 році на 18 %. При
цьому показник EBITDA виріс на 24 %. Маржа EBITDA продовжує зростати і
досягла показника 27,9 %.
До бюджетів усіх рівнів перераховано понад 238 млн грн податків. Капітальні
інвестиції в розвиток мережі склали понад 225 млн грн. Значним фактором для розвитку
компанії стало суттєве зниження кредитної заборгованості в 2018 р. Зараз борг перед
банками становить менше 1х показника EBITDA, хоча ще в 2016 р. був на рівні 2.8х EBITDA.
«Досягнутий рівень кредитної заборгованості дає нам можливість у необхідний момент
залучати додаткові ресурси для реалізації нових проектів та розвитку компанії», – коментує
Михайло Шелемба. Доходи компанії в сегменті B2C збільшилися на 19 %, SMB – на 23 %, B2B
збільшилися на 27 %. Ринкова частка «Датагруп» у сегменті B2B зростає і становить понад
45%. «Компанія є лідером сегмента B2B протягом багатьох років. Ми робимо значний
акцент на гнучкості при формуванні індивідуальної пропозиції під потреби клієнта,
комбінації класичних телеком-послуг та VAS (value added services), а також на високому
рівні SLA для наших клієнтів», – каже Михайло Шелемба. Зростання кількості абонентів
SMB у 2018 р. склало 9,3 %. Водночас ринок, за оцінками експертів компанії, виріс лише на
3-4 % (за кількістю клієнтів). Доходи компанії в сегменті демонструють хороше зростання
(+23,2 %). Збільшився як продаж основних послуг (інтернет, IP-телефонія), так і продаж
додаткових послуг, таких як хмарні сервіси. «У сегменті B2C ми спостерігаємо перехід
клієнтів на більш дорогі й високошвидкісні тарифні плани», – зазначає Михайло Шелемба.
Наприклад, у 2016 р. близько 40 % клієнтів «Датагруп» користувалися низькошвидкісними
тарифними планами з малою абонентською платою, а зараз таких клієнтів тільки 5 %. Така
динаміка обумовлена зростанням споживання розважального контенту через інтернет:
YouTube, соцмережі, OTT TV тощо. Як наслідок: показник ARPU послуги інтернет у цьому
сегменті збільшився на 29% (значення 2018 р. до показника 2017 р.), що значно випереджає
ринок. Компанія «Датагруп» продовжує
масштабну трансформацію і ребрендинг.
Розроблено та успішно впроваджено новий фірмовий стиль, оновлено логотип, здійснено
перехід на єдину торгову марку «Датагруп» для клієнтів – як фізичних, так і юридичних
осіб. Запущено новий корпоративний сайт компанії, який став універсальним каналом
комунікацій для всіх аудиторій (B2C, SMB, B2B, C2C). …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами компанії «Датагруп»

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

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



ФІНАНСОВІ РИНКИ
РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Апеляційний суд визнав незаконною ліквідацію
банку “Хрещатик”
СБУ розслідує причетність Лагуна до сумнівних операцій
Дельта Банку на $150 млн
29.03.2019

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від
25.03.2019, СБУ здійснює розслідування в кримінальному провадженні
№12015100060005479. Про це повідомляє finbalance.com.ua
За даними слідства, встановлено, що в 2012 році голова спостережної ради Дельта
Банку за попередньою змовою із головою ради директорів Дельта Банку та членами
кредитного комітету банку розробили “злочину схему із шахрайського заволодіння
коштами ПАТ «Дельта Банк» в особливо великих розмірах”. За даними НКЦПФР, у 2012 році
головою спостережної ради Дельта Банку був Микола Лагун - мажоритарний акціонер цієї
фінустанови. Головою ради директорів банку була Олена Попова. Згідно з судовими
матеріалами, за даними слідства, 23.04.2013 підконтрольне М. Лагуну та О. Поповій ТОВ
«Ріал Істейт Компані» уклало з Дельта Банком кредитний договір №ВКЛ-2016328 (права
вимоги за яким Фонд гарантування в січні безуспішно намагався продати; загальний обсяг
відповідного пулу активів становив 8,7 млрд грн, - ред.). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
НБУ оштрафовал ОТП Банк на 7млн за рисковую деятельность
в сфере финансового мониторинга
01.04.2019

Рисковая деятельность ОТП заключается в проведении финансовых
операций по перечислению средств клиентов на услуги инкассации
денежных средств на общую сумму более 700 млн грн другим банкам.
В дальнейшем эти средства средствами инкассации доставлялись наличными в
финансовые учреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными
физлицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию. «Характер и
последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут
быть связаны в частности с легализацией криминальных доходов, конвертацией
(переводом) безналичных средств в наличные. При этом банком не было осуществлено мер
для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций, в частности путем
истребования у клиентов дополнительных документов и сведений в отношении указанных
финансовых операций, как это предусмотрено внутрибанковскими документами по
вопросам финансового мониторинга», - отметили в Нацбанке. Также регулятор применил
письменное предостережение к ОТП Банку за необеспечение выявления финансовых
операций, подлежащих финмониторингу; неосуществление обязанности относительно
национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц проводить
первичный финмониторинг финансовых операций, участниками которых являются такие
лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска; необеспечение
предоставления НБУ полной и достоверной информации.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
РА «Кредит-Рейтинг» подтвердило рейтинг АО «МИБ»
на уровне uaВВВ+
01.04.2019

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о
подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «МИБ» (г. Киев) на
уровне uaВВВ+. Прогноз рейтинга - стабильный.
Для проведения процедуры обновления кредитного рейтинга агентство
использовало финансовую отчетность АО «МИБ» за 2017-2018 гг., а также внутреннюю
информацию, предоставленную Банком в ходе рейтингового процесса. Стабильный
прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения
рейтинга на протяжении года. Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга:
существенный объем средств, привлеченных от связанных лиц; существенный объем
высоколиквидных активов; приемлемое качество клиентского кредитного портфеля;
приемлемая структура обеспечения кредитного портфеля; высокая эффективность
деятельности. Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга: концентрация
кредитного портфеля по основным заемщикам, что обуславливает зависимость Банка от их
финансового состояния и может негативно повлиять на ликвидность и капитализацию;
концентрация ресурсной базы по основным кредиторам, что ограничивает финансовую
гибкость Банка; концентрация кредитного портфеля корпоративных клиентов и средств
субъектов хозяйствования по видам экономической деятельности; сложная политическая
ситуация, влияние негативных факторов на финансовый рынок и невысокая и
нестабильная деловая активность в отдельных секторах экономики, что может привести к
ухудшению показателей деятельности Банка.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Главой правления БИС-Банк с 1 апреля 2019 г.
стал Виталий Зинников
02.04.2019

Главой правления Банка инвестиций и сбережений (БИС-Банк, Киев) с
1 апреля 2019 года стал Виталий Зинников, который с 21 июня 2018 года
руководил банком в статусе и.о.
Как говорится в сообщении банка в системе раскрытия НКЦБФР, соответствующее
решение набсовет банка принял после согласования Национальным банком Украины этого
назначения в конце марта. Зинников, с февраля 2017 занимавший должность финансового
директора БИС-Банка, летом прошлого года сменил на посту его руководителя Александра
Омельченко, который уволился по собственному желанию. До этого В.Зинников был
директором ООО "ФК "Композит-факторинг", в 2014-2015 г. – исполнительным директором
по работе с клиентами Кредитпромбанка, в котором с 2006 года работал директором
департамента фондовых операций и доверительного управления. БИС-Банк основан в 2005
г. По данным Национального банка Украины (НБУ) на 1 января 2019 года, его крупнейшими
акционерами являлись Сергей Лагур (17,5% акций), Степан Ивахив (23,3%), Андрей Попов
(15%), Петр Дыминский (5,67%), Инна Москаленко (9,3792%), Жанна Дыминская (4,33%),
Валерий Горбатюк (4,19%). По размеру чистых активов на 1 января 2019 года БИС-Банк
занимал 29-е место (4,59 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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У судах продовжується оскарження банкрутства та ліквідації банку
“Хрещатик” і вже Апеляційний суд погодився з рішенням суду першої
інстанції про скасування ліквідації фінустанови.
Фонд зазначив, що у таких умовах невизначеності припиняють виплати вкладникам
гарантованих сум у розмірі 200 тисяч гривень та залишив уповноважену особу, яка
опікуватиметься збереженням активів банку, повідомляє Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб. Рішення Апеляційного суду оскаржать у Касаційному адміністративному суді
у складі Верховного суду, і вже там вирішиться - чи ліквідація банку продовжиться, чи
“Хрещатику” повернуть ліцензію та призначать нових керівників. Нагадаємо, ліквідація
“Хрещатика” почалась 6 червня 2016 року і станом на початок березня поточного року
гарантовані суми відшкодування отримали 97,3% вкладників банка.
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
ФГВФЛ обвиняет акционеров банка "Петрокоммерц-Украина"
в мошенничестве
08.04.2019

Практически за год до введения временной администрации активы
ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" сократились почти вдвое — с 1,3 млрд
грн до 700 млн грн. Об этом заявили в ФГВФЛ.
По словам директора департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ
Екатерины Мисник, оценочная стоимость активов оказалась еще ниже — 230 млн грн.
Таким образом, банку нанесен ущерб на общую сумму около 1 млрд грн. Как отмечают в
ФГВФЛ, до 2015 года ОАО "Банк Петрокоммерц-Украина" принадлежал российскому банку
"Петрокоммерц", а основным направлением его деятельности было обслуживание
корпоративных клиентов, кредиты которых имели ликвидное обеспечение —
недвижимость, производственные мощности и тому подобное. В марте 2015 года
российский банк продал все акции "Петрокоммерц-Украина" 11 физическим лицам, среди
которых особого внимания заслуживают Иван Шехавцов (в 2011-2015 гг. — вицепрезидент ПАО "Альфа-Банк") и Алексей Крупий (был членом правления ПАО "АльфаБанк"), которые фактически контролировали деятельность банка и заявляли о намерении
вывести банк из кризиса и увеличить уставный фонд. С этого времени качество активов
банка снижается, что напрямую связано с неправомерными действиями должностных лиц
учреждения. Как выяснилось впоследствии в процессе ликвидации банка, одним из
основных участников схем вывода активов стали ООО "ФК "Централ Капитал" и ОАО "ЮСБ
Банк". В частности, по одной из схем между банками было заключено соглашение, по
которому "Петрокоммерц-Украина" приобретал права требования по пяти кредитам в
"ЮСБ Банк", обеспеченным ценными бумагами двух фиктивных компаний. ...
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Підтверджено рейтинг АТ
"ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"
09.04.2019

Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про
підтвердження кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ
36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою.
Регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) в період з 02.01.2018 по 01.03.2019
коливався в діапазоні 273,799-361,696 млн. грн. Станом на 01.03.2019 Н1 Банку склав
296,002 млн. грн., при встановленому НБУ граничному показнику на рівні 200 млн. грн.
Тобто регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" з запасом перевищував граничне
значення, встановлене НБУ. Протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року норматив
адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) коливався в межах від
57,90% до 166,51%. Протягом вказаного періоду аналізу Н2 Банку суттєво перевищував не
лише граничну відмітку, встановлену НБУ на рівні 10%, але й середнє значення даного
нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2019 норматив адекватності
регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) склав 62,06%, що на 52,06 п.п. більше
ніж граничне значення, встановлене НБУ, і на 45,13 п.п. більше середнього показника Н2 по
банківській системі України. Отже, Банк мав безпрецедентно великий запас Н2. Таким
чином, на думку Агентства, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" протягом 2018 року та січня-лютого
2019 року був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, на що вказують значення
його нормативів, які з великим запасом перевищували граничні відмітки НБУ, а Н2 Банку
ще й суттєво перевищував середньоринкові показники. Сприймаючі дані про якість
активів Банку, потрібно враховувати специфіку операцій АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", частка
кредитів у активах якого коливається з кварталу до кварталу. Так, в період з 01.01.2018 по
01.01.2019 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах Банку коливалась в
діапазоні від 24,66% до 64,83%. Станом на 01.01.2019 активи Банку становили 3,520 млрд.
грн., частка кредитного портфеля в активах Банку складала 52,52%, грошові кошти та їх
еквіваленти становили 2,85%, кошти в інших банках – 26,38%, депозитні сертифікати НБУ –
17,78%. Таким чином, на початок 2019 року 47,01% активів Банку відносились до категорії
високоліквідних активів. В кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні кредити
фізичним особам та кредити в іноземній валюті. …
Читати повністю >>>
За матеріалами expert-rating.com
Оновлено рейтинги АТ
«КРЕДОБАНК»
09.04.2019

РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження
кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» та облігаціям Банку, які знаходяться в
обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою.
Протягом 2018 р. та січня-лютого 2019 р. регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК»
(Н1) коливався в діапазоні 1,405-1,896 млрд. грн. Станом на 01.03.2019 Н1 Банку склав 1,865
млрд. грн., що суттєво перевищує граничну відмітку, встановлену НБУ для даного
нормативу. Станом на 01.03.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ
«КРЕДОБАНК» (Н2) склав 16,63%, що на 6,63 п.п. перевищило встановлену НБУ мінімальну
відмітку, але при цьому Н2 Банку був на 0,30 п.п. нижчим за середній показник даного
нормативу по банківській системі. Протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року Н2 Банку
коливався в діапазоні 15,27-17,41%. В період з 01.10.2018 по 01.02.2019 норматив
адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) перевищував середнє по банківській
системі значення даного нормативу. Таким чином, протягом вказаного періоду аналізу АТ
«КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, на що вказують
значення відповідних нормативів. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку
(Н2) на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне
значення та періодично був вищим за середній показник даного нормативу по банківській
системі України. Кредитний портфель АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.01.2019 в порівнянні
з 01.01.2018 збільшився на 1,768 млрд. грн. або на 22,51%. Зокрема, Банк продовжував
активно кредитувати малий і середній бізнес. …
Читати повністю >>>
За матеріалами expert-rating.com
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Перший в Україні супермаркет бренду Eurospar
відкрився у Вінниці

Екс-співвласнику "Укргазбанку" зменшили
розмір застави у 30 разів
10.04.2019

У справі про виведення 39 млн грн з "Укргазбанку" Печерський райсуд
Києва зменшив розмір застави для екс-співвласника банку Олексія
Омельяненка у 30 разів - з 90 млн грн до 3 млн грн.
За даними джерел видання Украинская правда, 9 квітня він вийшов з ізолятора
тимчасового утримання. Омельяненко до націоналізації "Укргазбанку", що відбулася у 2009
р., був одним з основних власників цього банку. За даними НБУ, наразі йому належить
менше 1% акцій фінустанови. До серпня 2009 р. Омельяненко був членом спостережної
ради Укргазбанку, а перед цим кілька років працював заступником глави правління банку.
19 лютого Печерський райсуд вирішив взяти його під варту. Іншого підозрюваного,
керівника комерційної структури, відправили під домашній арешт. 22 лютого Київський
апеляційний суд вирішив залишити Омельяненка під вартою до 10 квітня включно з
можливістю внесення застави у розмірі 90 млн грн. За даними слідства, Омельяненко,
використовуючи підконтрольне йому підприємство (ТОВ "Контракт 2007") та вплив на
службових осіб банку, "на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану,
організував укладення 14.11.2008 між АБ "Укргазбанк" та ТОВ "Контракт 2007" договору
оренди нежитлових приміщень № 1-11/08 та підписання 01.04.2009 акту прийому-передачі
до вказаного договору оренди нежитлових приміщень, загальною площею 5 035,90 м2, що
знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, якими банк фактично не
користувався та необхідність використання яких документально не підтверджено". …
Читати повністю >>>
За матеріалами nnovosti.info
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Рейтинг страхових компаній
України
02.04.2019

Страхові компанії (СК), які працюють в сфері обов'язкового
страхування власників транспортних засобів, в 2018 році зібрали 4,4 млрд
грн страхових премій. Про це пише biz.censor.net.ua
Водночас сукупна сума сплаченого страхового відшкодування становила 2 млрд грн.
Кількість вимог, врегульованих страховиками шляхом виплат страхового відшкодування,
становила 120 тис. штук, в тому числі, кількість вимог за європротоколом - 36 тис. штук, що
на 19,6% більше, ніж у попередньму 2017 році. Такі дані опублікувало Моторне транспортне
страхове бюро України (МТСБУ) – регулятор ринку цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. БізнесЦензор,
на основі цих даних, склав рейтинг страхових компаній на ринку ОСАГО та проаналізував
кінцевих бенефіціарів. На ринку ОСАГО України працює 51 компанія, які сукупно в 2018
році заключили 7,6 млн договорів автоцивілки. При цьому, 60% договорів припадає на
перші десять найбільших СК, які минулого року зібрали 2,6 млрд грн страхових премій.
Найбільша СК на ринку ОСАГО – ТАС належить бізнесмену Сергію Тігіпку. Сім страхових
компаній входять в міжнародні європейські страхові групи. Дві СК належить найбагатшому
українцеві Рінату Ахметову, одна – діючому президенту Петру Порошенку. Шість страхових
компаній, які продають автоцивілку, мають непрозору структуру власності. Вони записані
на кіпрські чи інші компанії з офшорних юрисдикцій , або на невідомих фізичних осіб. …
Читати повністю (табл.) >>>
© Юрій Віннічук
За матеріалами biz.censor.net.ua
ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
 МАКРОСТАТИСТИКА

Журнал Бізнес підготував рейтинг
ТОП-5 ритейлорів
29.03.2019

В рейтинг топ-5 ритейлерів потрапили об’єкти (торгова мережа чи
ТЦ) за принципом - інтенсивний розвиток у 2018 році. Про це повідомляє
служба новин порталу business.ua
При формуванні рейтингу використовувались дані з відкритих джерел, а також
офіційні дані компаній. Ми представили в рейтингу широкий торговий сегмент (ТЦ, FMCG,
Fashion, Drogerie, будівельні матеріали, побутова техніка та електроніка). Минулого року
динамічний розвиток демонстрували ритейлори усіх торгових сегментів та напрямків.
Мережа АТБ розширила свою присутність в Україні на 80 нових торгових точок. Таке
інтенсивне розширення дозволило їй збільшити товарообіг на 22% (до 103,6 млрд грн з
урахуванням ПДВ) порівняно з показником 2017 р. Торгову експансію продовжив
косметичний бренд EVA, відкривши 178 нових магазинів. Лідерами з відкриттів магазинів у
сегменті fashion стала студія VOVK (11), а в сегменті побутової техніки та електроніки —
мережа “Фокстрот” (15 магазинів). Якісно трансформується мережа торговельних центрів
“Епіцентр”, яка за рік відкрила п’ять ТЦ, збільшивши до 50 кількість торгових точок. 2019 р.
“Епіцентр” відкриє новий сучасний завод з виробництва керамічної плитки та 10 нових
магазинів Intersport, збільшивши мережу бренда до 35 торгових точок. У планах на
найближчі декілька років — відкриття ще 30 “Епіцентрів” малого та звичного формату. ...
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами business.ua
Роздрібний товарооборот в Україні
торік виріс на 14%
02.04.2019

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі в Україні за
2018 рік виріс на 13,7% у порівнянні з 2017 роком. Про це повідомляє
Державна служба статистики України.
За 2018 р. роздрібний товарооборот вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі
становив 668,37 млрд грн, що на 13,7% більше, ніж у 2017 р. У тому числі оборот роздрібної
торгівлі через мережу інтернет у 2018 р. становив 3,98 млрд грн; за допомогою платіжних
карток – 172,07 млрд грн; з укладанням договорів банківського кредиту – 15,99 млрд грн.
Найбільший роздрібний товарооборот у 2018 р. продемонстрували підприємства м.Києва –
152,87 млрд грн. На другому місці – Дніпропетровська обл. (66,02 млрд грн); на третьому –
Одеська (53,11 млрд грн). Найнижчі показники роздрібного товарообороту в минулому році
були у Луганській (4,39 млрд грн), Тернопільській (7,17 млрд грн) та Чернівецькій (8,04
млрд грн) обл. Як повідомлялось, за даними Держстату, у 2017 р. роздрібний товарооборот
підприємств роздрібної торгівлі в Україні становив 587,78 млрд грн, що на 7,5% більше, ніж
у 2016 р. Дані наведені без урахування роздрібного товарообороту фізичних осібпідприємців, а також тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Відкриття об’єкту відбулося 30 березня. До цього дня бренд в Україні
представлений не був. Про це повідомила прес-служба Volwest Group, яка з
березня цього року розвиває в Україні мережу Eurospar.
Перший супермаркет голландського бренду відкрито у Вінниці за адресою вул.
Келецька, 57 у ТЦ Мир. Його площа складає 900 кв. м. У Eurospar Вінниця працюють власна
коптильня, де готують 12 видів риби, відкриті м’ясний та рибний цехи, кулінарний цех із
національними та світовими стравами, тандир зі стравами східної кухні та власна
кондитерська. Також присутні відділи Food to go із широким асортиментом страв та напоїв
для швидкого перекусу, піца, великий вибір випічки та хліба власного виробництва. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
У Дніпрі на місці Сільпо відкриється
супермаркет Varus
04.04.2019

Торгова точка буде знаходитися в оновленому ТРЦ Neo Plaza
(колишній Материк) за адресою вулиця Марії Кюрі, 5. Раніше на цій локації
працював маркет Сільпо. Про це повідомляє портал AllRetail.
Як наголошується в статті, торговий центр Материк закритий на реконструкцію 16
квітня минулого року, а відкриття кардинально оновленого ТРЦ Nеo Plaza в новій концепції
і з іншим складів орендарів намічено на другу половину 2019-го. Одним з “якорів” ТРЦ
стане продуктовий супермаркет Varus. До закриття об’єкта на реконструкцію в ньому
працював магазин Сільпо площею 2000 кв. м. Денис Піддубський, консультант із розвитку
торгових мереж, в коментарі для AllRetail неоднозначно оцінює перспективи нового
магазину: «Відкриття супермаркету Varus замість супермаркету Сільпо пояснюється новим
менеджментом ТРЦ результатами опитувань громадської думки: згідно з ними, більше 60%
респондентів проголосували за відкриття магазину цієї дніпровської мережі».
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Auchan перестанет быть магазином
с дешевыми товарами
05.04.2019

Руководство сети магазинов приняло решение ввести в ассортимент
продукты ценового сегмента “средний” и “премиум”. Об этом сообщает
TradeMaster.UA со ссылкой на Retailers.
“Ашан” будет постепенно уходить от формата “широкого дискаунтера”. Одна треть
товаров в сети магазинов все еще будет дешевой, однако остальной ассортимент
планируют пополнить продуктами среднего и премиального классов. Такой шаг
руководство сети поясняет изменением предпочтений покупателя. Согласно собранным
данным, украинские клиенты сети хотят новые предложения по ассортименту, а также
широкие возможности e-commerce. Изменение концепции сети повлечет за собой введение
программы лояльности, которая должна начать работу до конца нынешнего года.
Напомним, что Auchan работает в Украине с 2008 года. На данный момент сеть насчитывает
20 гипермаркетов по всей стране.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Компания «АТБ-Маркет» переходит на пакеты
с биоразлагающей добавкой
08.04.2019

С апреля 2019 г., компания «АТБ-Маркет» переходит на реализацию
пакетов с биоразлагающей добавкой в магазинах торговой сети «АТБ». Об
этом сообщает портал allretail.ua
Компания начала тестирование этой технологии в конце 2018 года на ограниченном
количестве магазинов и готова к тиражированию этой экологической инициативы на все
магазины сети. Специальная добавка d2w™ воздействует на углеродные соединения
полимера, в результате чего, через определенный временной промежуток они
разрушаются, активизируя расщепление полимера. Изделие из него становится хрупким и
быстро распадается на крошечные хлопья. Процесс разложения полимера вызывает любая
комбинация высокой температуры, света и давления, действующие как катализаторы и
определяющие скорость и, соответственно, время разложения. «Внедрение передовых
технологий и практик, существующих на данный момент в отрасли розничной торговли,
один из основополагающих принципов развития торговой сети «АТБ». Ведущим
направлением в деятельности компании «АТБ-Маркет» является внедрение
энергосберегающих и экологичных решений при модернизации розничного бизнеса» –
говорит генеральный директор корпорации «АТБ» Борис Марков. ...
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 NOT-FOOD
 HOUSEHOLD RETAIL

Євген Іваниця, JYSK: Наш головний конкурент
в Україні – це Епіцентр
04.04.2019

Виконавчий директор мережі JYSK в Україні розповів про
конкуренцію та розвиток компанії на українському ринку, зростання
продажів, середнього чеку та e-commerce напрямку.
Данський бренд товарів для дому JYSK на українському ринку з’явився в 2004 році.
Перші вісім років розвитком мережі магазинів бренду займався франчайзинговий партнер
компанії. Проте вже в 2012-му данці вирішили керувати рітейл-бізнесом в країні
самостійно. Викупивши магазини свого франчайзі, JYSK взяв курс на динамічне
масштабуння. Так, лише в 2013-14 фінансовому році компанія відкрила 12 нових магазинів
– більше, ніж франчайзинговий партнер за вісім років роботи. Зараз JYSK Україна є одним з
найбільших продавців товарів для дому на місцевому ринку. Компанія об’єднує вже 47
торгових об’єктів, проте бачить перспективи для збільшення їх кількості ще в більш ніж
три рази. В інтерв’ю порталу RAU виконавчий директор JYSK в Україні Євген Іваниця
розповів про фактори успіху бренду в країні, зростання товарообігу та середнього чеку
магазинів, конкуренцію з IKEA та Епіцентр, а також розвиток e-commerce-напрямку та
споживчі уподобання українців при виборі товарів для дому.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Віталій Кличко: маємо запровадити прозорі
правила і чесну конкуренцію

Jasmine відкрив найбільший флагманський
магазин мережі у Луцьку
09.04.2019

Один із найбільших флагманських магазинів мережі Jasmine відкрив
свої двері 9 квітня у торгово-розважальному центрі Порт-Сіті у Луцьку за
адресою вулиця Сухомлинського, 1.
Він розташований на I поверсі торгово-розважального центру і займає торгівельну
площу 210 кв. м. В оновленому магазині представлено близько 1200 найменувань жіночої
білизни найвідомішого українського бренду. Оновлений формат Jasmine – це унікальний
space-management, широкий асортимент та найбажаніші тренди в індустрії жіночої
білизни. Жіноча білизна українського бренду Jasmine – це, насамперед, високі стандарти
якості, найкомфортніші моделі та демократичні ціни. Дизайнери компанії розробляють
колекції, що вражають конструкторськими рішеннями, стильними новинками та
багатогранними ідеями. Таким чином, найбажаніші колекції жіночої білизни вже чекають
покупців в одному з найбільших флагманських магазинів Jasmine у ТРЦ Порт-Сіті у Луцьку.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Выяснилось, что на самом деле продают
в магазинах «конфискат обуви»
09.04.2019

Уже который год в Украине можно купить импортную обувь по
настолько приемлемым ценам, что просто дрожь берет. Средняя
стоимость ботинок – 600 грн, туфлей или кроссовок – 300.
Надписи на магазинах, архитектурно напоминающих большие вместительные сараи,
утверждают, что это конфискат, а продавцы поясняют – мол, потому и цены такие. На
самом деле к реально конфискованному на таможне контрабандному товару эта обувь не
имеет ни малейшего отношения. «В таких объемах, которые продаются, обувь на таможне
никогда не изымалась, реально конфискованных товаров не так уж и много. Тем более что
по закону решение о конфискации неправильно ввезенной обуви, как и других товаров,
принимает только суд, а реализация такой продукции должна происходить исключительно
через аукционы. Одним словом, это элементарный развод. Используется красивое слово, на
которое ведутся некоторые покупатели. Вы тоже можете открыть фирму и назвать ее,
например, «Супер конфискат», – говорит эксперт по таможенному праву Валерий Губарев.
Действительно, по данным Киевской городской таможни, в 2018 г было конфисковано по
суду 923 пары обуви (в 2017-м – 198 пар, в 2016-м – ноль). А официально в прошлом году
через эту таможню было ввезено в Украину 11,9 тыс т обуви. Так что единственно, чему
можно верить в магазинах типа «конфискат» - это тому, что обувь там действительно
импортная. «В подобных павильонах продают китайский контрафактный товар. Стоимость
пары такой обуви при закупке в Китае – примерно $1, у нас же продают ее обычно с
накруткой 300-400%», – рассказывает президент Лиги украинских промышленников
«Укркожобувьпром» Александр Бородыня. Отечественным производителям обуви в
сложившейся ситуации, да еще и в условиях падения покупательской способности,
конкурировать с восточными поставщиками довольно сложно. Тем более что практически
все сырье и оборудование для производства – импортное. И ситуация в сегменте
аналогична положению, в котором находятся украинские производители одежды. «Все
необходимое мы покупаем в специализированных магазинах, берем с запасом, потому что
никто не знает, что будет с долларом», - рассказывает частный предприниматель Генрих
Оганесян, занимающийся производством обуви с 1994 г. ...
Читать полностью >>>
По материалам lenta.ua

04.04.2019

Столична влада налаштована запровадити прозорі, єдині для всіх
правила та чесну конкуренцію щодо розміщення МАФів у столиці. Про це
мер Києва Віталій Кличко заявив перед початком засідання Київради.
«Ми готові до спілкування із підприємцями. Але наше завдання – запровадити
відкриті, єдині для всіх правила гри та чесну конкуренцію. Ми маємо наповнювати бюджет
міста та давати можливість бізнесу працювати, але – на конкурентних засадах», – сказав
Віталій Кличко. Він навів приклад, коли у 2015 році до бюджету міста від оренди
майданчиків для пересувної торгівлі надійшло 280 тисяч гривень за весь рік. Із
запровадженням торгів через систему ProZorro минулого року столичний бюджет отримав
уже 18 мільйонів гривень. Тільки одна кавова автівка, зауважив Віталій Кличко, яка на
прозорих торгах виграла право розміщення торгівлі біля метро «Арсенальна», сплачує до
бюджету міста майже мільйон гривень. У той час, коли МАФи, які працюють поряд за
старими правилами, сплачують 40 тисяч гривень. Мер назвав таку ситуацію
несправедливою та неконкурентною. Нагадаємо, згідно із запропонованими правилами
планується, що кіоски будуть прибрані з площ біля метро, вздовж основних транспортних
магістралей та біля зупинок громадського транспорту. МАФи, що залишаться працювати,
будуть виставлятися на торги через систему ProZorro. Таким чином буде втілено
некорумпований принцип – принцип чистої монетизації, коли право та дозвільні
документи на розміщення МАФів отримує той, хто більше заплатить у бюджет міста. У 2014
році у столиці були ухвалені компромісні правила щодо розміщення кіосків. Тоді для
стабілізації ситуації в Києві місто надало право МАФам, які до квітня 2013 року стояли
законно, отримати документи ще на 5 років. Їх отримували з 2014 року до 2018 року. Тепер
поступово дія цих документів у окремих районах закінчується.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
 ТРЦ

Компания Томаша Фиалы покупает киевский
ТРЦ Smart Plaza Obolon
04.04.2019

Антимонопольный комитет Украины разрешил URE Holding Limited
купить акции компании Avepero Limited, обеспечивающие превышение
более 50% голосов в высшем органе управления.
Согласно реестру юридических лиц, Avepero Limited является учредителем
компании Барконд – заказчика строительства торгового центра и жилого комплекса Smart
Plaza Obolon в Киеве (метро Минская). Основной вид деятельности Барконд – аренда и
управление собственной или арендуемой недвижимостью. Размер уставного капитала
компании составляет 8,56 млн грн. Smart Plaza Obolon стал первым ТРЦ в Киеве, который
открылся в 2019 году. ТРЦ запустили 25 января. Общая площадь объекта составила около
15 000 кв. м, из которых 10 000 кв. м – арендная. В ТРЦ, который состоит из двух этажей,
расположены магазины Сильпо, Comfy, Киевстар, галереи и двухуровневый ресторан KFC.
Основным инвестором проекта стала компания UDP Василия Хмельницкого, девелопером A Development Алексея Баранова.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Dragon Capital достроит в своих ТРЦ офисы
и расширит фудкорты
07.04.2019

MOYO запускает услугу негарантийного
ремонта
10.04.2019

Теперь во всех 45 магазинах сети, расположенных в 26 городах
Украины, различную технику и электронику можно сдать на диагностику и
ремонт. Об этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на AllRetail.
Руководитель Сервисного центра компании MOYO Дмитрий Воронянский отмечает:
"Со стартом услуги негарантийного ремонта MOYO замыкает цикл покупательских
потребностей: консультацию, продажу, сервисные услуги, прием техники на гарантийный
ремонт, проведение негарантийного ремонта и обслуживание техники, а также выкуп по
программе Trade-in". Ключевая особенность ремонта в MOYO в случаях, не подпадающих
под условия гарантии производителя, — трехмесячная гарантия на запчасти и работу, а
также официальное документирование проведенных работ с выдачей фискального чека.
Кроме того, сотрудники сервисного центра MOYO могут проводить компонентный ремонт,
в котором, нередко отказывают другие сервисные центры. …
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 DIY & BUILD MARKET

Инвестиционная группа Dragon Capital планирует до конца 2019 года
завершить
строительство
офисного
центра
в
составе
торговоразвлекательного центра Victoria Gardens (Львов).
По словам Натальи Кравец, коммерческого директора подразделения Property
Management компании Dragon Capital, общая площадь офисных помещений в ТРЦ Victoria
Gardens составит - 11 000 м². Как предполагается, это прибавит минимум 2000 постоянных
посетителей объекту ежедневно. В проекте планируется также расширение количества
посадочных мест на фудкорте и привлечение новых операторов. Также в 2019 году
компания приступит к строительству первой фазы второй очереди ТЦ «Пирамида». После
строительства двух фаз GLA проекта вырастет практически на 84% – до 20 000 кв. м. Будет
добавлен фудкорт, расширена торговая галерея и развлекательный сегмент: кинотеатр,
детские развлечения и несколько якорей. Также будет обновлен фасад и достроены
офисные помещения. В 2019 г. начнется реконструкция и реновация ТЦ Sky Park (Винница).
Основное изменение – в торговой галереи будет построен фудкорт и расширится
предложение детских развлечений. К началу осени 2019 года в ТЦ Sky Park откроется
супермаркет «Сильпо» в новом формате. Кроме того, Dragon Capital работает над проектом
реконцепции и расширения торгового центра «Алладин», приобретенного в начале марта
2019 года. Общая площадь портфеля торговых центров составляет 160 000 кв. м – ТЦ
«Пирамида» и ТЦ «Алладин» (Киев), ТОЦ Sky Park (Винница) и ТРЦ Victoria Gardens (Львов).
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua

Leroy Merlin на Рив’єрі: відкритий перший в Одесі
будівельний гіпермаркет мережі

В столичном ТРЦ Dream Town откроется
спортивный хаб на 22 000 кв. м

08.04.2019

Магазин загальною площею 10 500 кв. м почав роботу 6 квітня в ТРЦ
Riviera. Як пройшло відкриття, як виглядає і що пропонує новий об’єкт DIY–
рітейлера, про це розповідає rau.ua
Інвестиції в об’єкт склали 50 млн грн, а кількість створених робочих місць – понад
100. На торговій площі 8645 кв. м представлено понад 30 000 найменувань товарів в 14
торгових відділах. Перед гіпермаркетом розміщений павільйон з пропозиціями для дачі та
саду площею 600 кв. м і безкоштовна стоянка на 183 паркувальних місця. Гіпермаркет в
Одесі став п’ятою торговою точкою компанії в країні, і першим об’єктом за межами столиці.
Крім того, в найближчих планах Leroy Merlin Україна відкриття нового магазину в Києві та
подальший розвиток в Україні. «Компанія Leroy Merlin активно розширюється в Україні. Ми
відкрили перший регіональний магазин в Одесі, який став п’ятим в Україні. Я впевнений,
що новий гіпермаркет зіграє велику роль в поліпшенні життя людей тут, в Одесі, завдяки
нашим низькими цінами кожен день, асортименту продукції, відношенню до клієнтів», –
стверджує Седрік Броссе, генеральний директор Leroy Merlin Україна. Відмінними рисами
одеського гіпермаркету стали зона майстер–класів і майстерня, в яких клієнти зможуть
майструвати або тестувати різні інструменти. Для якісного і швидкого обслуговування
потоку клієнтів в новому гіпермаркеті працює 14 кас. Також всі відвідувачі можуть
скористатися низкою додаткових сервісів, серед яких доставка товарів, обмін валют, кафе
та багато інших. Урочисте відкриття нового гіпермаркету пройшло 6 і 7 квітня. Кожен з
днів відрізнявся насиченою розважальною програмою.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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В его состав войдут фитнес-клуб Sportlife, швейцарский гипермаркет
Intersport Discount, первый в Украине Спортмастер Дисконт, а также
магазины ведущих международных спортивных брендов в формате «аутлет».
Это первое крупное изменение торгового центра из всех запланированных в 2019
году. Помимо этого, уже в IV квартале 2019 года ТРЦ ожидает ребрендинг — над проектом
работает Banda. Но изменения коснутся не только бренда — при участии международных
консультантов в Dream Town разработали план реконцепции всего ТРЦ. Проект будет
реализован до конца года. «Мы приготовили много сюрпризов: новые арендаторы,
мировые лидеры и полный ребрендинг от Banda. Вы не узнаете Dream Town ни снаружи, ни
внутри, грядут изменения. Многое не могу раскрыть — пока не могу. Но Dream Town всегда
впереди: был, есть и будет. Обещаю», — в эксклюзивном комментарии рассказал
совладелец ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский. Первым значимым изменением станет
закрытие аквапарка 22 апреля. На его территории откроется самый крупный в стране
спортивный хаб, общей площадью более 22 000 кв. м: фитнес-клуб Sportlife (около 6000 кв.
м), швейцарский гипермаркет Intersport Discount (3500 кв. м), Спортмастер Дисконт, а
также магазины ведущих международных спортивных брендов в формате «аутлет». В
дальнейшем Блок Б ждут и другие изменения: Вместо продуктового супермаркета Космос
откроется супермаркет одного из лидеров рынка, площадью 3500 кв. м. К концу года на
первом этаже планируют открыть гипермаркет товаров для дома и декора. …
Читать полностью >>>
По материалам malls.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)

Епіцентр К відкрив перший центр малого формату
у Львівській області

МакДональдз в Украине назвал нового
директора по маркетингу

09.04.2019

Національний лідер у сегменті торгівлі товарами для будівництва,
ремонту, затишку та дачі й городу в Україні, Епіцентр, відкриває новий
торгівельний центр на Львівщині – у місті Дрогобич.
Епіцентр на вулиці Северина Наливайко відкрився 6 квітня і став першим центром
малого формату у Львівській області. Такі торгівельні об’єкти компанія будує в районних
центрах та містах обласного підпорядкування. Площа Епіцентр у Дрогобичі склала 4780 кв.
м. З 2016 року в Україні відкрито вже п’ять таких ТЦ – у Дубно, Умані, Шепетівці, Славуті та
Старокостянтинові. Ассортимент нового центру включає різноманітні товари для
будівництва, ремонту та облаштування оселі. Покупці отримують зручний доступ до
різноманітних сервісів мережі. Серед найбільших відділів у новому ТЦ: «Будівельні
матеріали» (1280 кв. м), «Сад та город» (720 кв. м) і «Вироби з дерева» (750 кв. м). Є «Деко»,
«Центр меблів», відділ товарів для дітей «Епік». Також тут можна буде придбати покриття
для підлоги, сантехніку, плитку, фарби, інструменти, садові меблі, побутову техніку та
хімію, автотовари, вироби з металу, спорттовари, канцелярію та зоотовари. Особливістю
торгового центру у Дрогобичі став новий магазин Intersport, який вперше відкривається у
малому форматі. У приміщенні торговельного центру в Дрогобичі буде розташований
пункт прийому сервісного центру інструментів, форматно-розкрійна дільниця, центр
видачі товарів, які покупці зможуть замовляти онлайн, кафе та відділення комерційного
банку (Ощадбанк). Подбала компанія також про благоустрій території біля нового ТЦ, і
розвиток соціальної інфраструктури: встановлено зупинку громадського транспорту,
побудовано пішохідну доріжку з підсвіткою на вул. Северина Наливайка вздовж території
ТЦ, проведені роботи з озеленення прилеглої території та будівельно-господарські роботи
для церкви Різдва Христового.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Genesis купує частину африканського
бізнесу OLX
01.04.2019

Нігерійський сайт оголошень Jiji, портфельний актив української
компанії Genesis, купує у американської Naspers частку OLX в Нігерії, Кенії,
Гані, Уганді і Танзанії, повідомляє AIN.UA.
Сервіс Jiji був запущений у 2016 р. Через два роки йому вдалося потіснити з
нігерійського ринку OLX, якому довелося навіть закрити місцевий офіс. Згідно з умовами
угоди, нігерійські користувачі OLX потраплятимуть на сайт Jiji. Це стосується і користувачів
з Кенії, Гани, Уганди і Танзанії. Як стверджують у компанії, щомісячна аудиторія проекту
досягне 8 млн користувачів. Один із засновників Genesis і голова ради директорів Jiji
Володимир Багаторічний вважає, що покупка OLX допоможе формуванню одного з
найбільших класифайдів регіону. “Компанія планує побудувати найбільший африканський
классифайд-бізнес, створити нові можливості для швидкозростаючих країн регіону з
населенням у 300 млн жителів”, – зазначив він. У компанії також впевнені, що через 2-3
роки Jiji увійде в десятку найбільших классифайд-проектів за обсягом трафіку. Очікується,
що угода буде закрита в квітні після того, як отримає схвалення регулюючих органів.
Вартість покупки не повідомляється. Відомо лише, що фінансово поглинання забезпечено з
боку фонду Digital Spring Ventures. На думку експертів, мова може йти про суму $1,5-3,4 млн,
пише видання. За даними січневого дослідження української аудиторії, проведеного
компанією Factum Group Ukraine на замовлення ІнАУ, на сьогодні найбільш популярним в
Україні маркетплейсом є OLX.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
Rozetka запустила доставку
через почтоматы
11.04.2019

Интернет-гипермаркет Розетка запустил доставку через почтоматы,
сообщается в официальной рассылке компании. Об этом сообщает служба
новостей издания abcnews.com.ua
Чтобы оформить доставку в почтомат, нужно при оформлении заказа выбрать
услугу "самовывоз из почтомата" и оплатить товар картой. Заказы хранятся в ячейке в
течении двух дней со дня его размещения курьером в почтомате. При этом габариты товара
не могут превышать размера 12*26*40,5 см. Чтобы забрать товар, на панели почтомата
нужно ввести подвязанный к заказу мобильный номер и пароль для получения заказа,
который Розетка присылает в SMS-сообщении. После сверки системой паролей размещения
и получения, клиент может забрать товар. Все девять киевских почтоматов установлены на
базе станций метро. Часы их работы - 06:00 - 24:00. Напомним, маркетплейсы EVO и Rozetka
завершили сделку по созданию объединенной компании. Об этом сообщила пресс-служба
группы компаний EVO. "Завершены формальности по слиянию группы компаний EVO и
крупнейшего интернет-супермаркета Rozetka. Объединенная компания будет создавать
больше возможностей для украинских предпринимателей на своих платформах, а также
улучшать клиентский опыт онлайн-покупок", - говорится в сообщении. Объединенная
компания будет управляться советом директоров, в который войдут представители обеих
сторон. В EVO отметили, что глобальных изменений в работе группы не будет, все проекты
и команды продолжат свою работу. Ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил
владельцам маркетплейса Rozetka получить контроль над маркетплейсами группы
компаний EVO. Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и
бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в
мультикатегорийный онлайн-супермаркет. ООО "Розетка.УА" в 2017 году увеличила
выручку на 24,5% – до 6 млрд гривень, а ее чистая прибыль выросла на 9,3% – до 8,91 млн
гривень. Летом 2017 года инвестиционная компания Horizon Capital, один из лидеров
рынка private equity в Украине, сообщила о покупке миноритарного пакета акций
Rozetka.ua у Ирины и Владислава Чечеткиных, однако размер этого пакета не оглашался.
Основной бизнес EVO – маркетплейсы. Проекты группы работают в Украине, Беларуси,
России, Казахстане. В мае 2016 года электронная площадка Prom.ua была реорганизована в
группу компаний EVO. Группа реализует B2C, B2B, B2G и C2C проекты в интернете. Так, в
рамках EVO развиваются следующие проекты Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua,
Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, "Вчасно", Shafa.ua.
Читать полностью >>>
По материалам abcnews.com.ua
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Ольга Васильева назначена директором по маркетингу МакДональдз
в Украине. Последние восемь лет Ольга управляла группой по развитию
меню и отвечала за все брендовые коммуникации.
Ранее сообщалось, что Юлия Бадритдинова, занимавшая эту должность, стала
генеральным директором компании. Ольга Васильева продолжит развивать бренд
МакДональдз в Украине, стратегия которого фокусируется на обеспечении высокого
качества, лучшего вкуса блюд и постоянном усовершенствовании через открытие новых
ресторанов с «опытом будущего». Также в сфере ответственности Ольги останутся
разработка и развитие меню, изучение и улучшение клиентского опыта в ресторанах,
чтобы создавать приятные моменты ежедневно и для всех. «Мне очень приятно стать
частью лидерской команды и иметь возможность влиять на бизнес, который я искренне
люблю. Я вижу задачу маркетинга в постоянном изучении динамических трендов и
предоставлении таких вкусов и продуктов, которые приятно удивят наших гостей в
ресторане и клиентов МакДрайв и Доставки», - комментирует Ольга Васильева. …
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua
Новини ресторанів та кафе: Food Station на Поштовій,
Пузата Хата, Євразія, Mamamia та інше
09.04.2019

Food Station на Поштовій площі в Києві, Пузата Хата в ТЦ Оазис Героїв
Дніпра, Mamamia в Smаrt Plaza Obolon, два нових проекти і власна служба
доставки Діми Борисова, закриття ресторану Дім Легенд у Львові та інше.
Food Station на Поштовій. 27-28 квітня засновник “Вулична їжа” Роман Тугашев
запускає в Києві новий проект – “Бухта Food Station”. Як повідомляє БЖ, це 20 морських
контейнерів, в яких буде розміщено 17 точок з їжею, два бари і лаунж-зона. Проект буде
частково захоплювати Річковий вокзал, в якому вже почали реновацію. Там проводитимуть
виставки та кінопокази. В Бухта Food Station будуть представлені такі проекти: Маца і
устриці, Bistro Bistro, Справжні чебуреки, Khu Yum, азіатська їжа від Wok Factory та інші.
Також будуть бургери від Black Burger і стейки з ребрами, барбекю і шашликом від Meat
Story і Реберня. Проект працюватимемо тільки в теплі місяці – до середини жовтня.
Mamamia в ТЦ Smаrt Plaza Obolon. 10 березня на антерсолі першого поверху ТЦ
Smаrt Plaza Obolon відкрився ресторан Mamamia. Як повідомляє компанія UTG –
ексклюзивний брокер проекту торгово-розважального центру, концепція нового закладу
ґрунтується на принципах сімейної італійської піцерії. В основі меню Mamamia – італійські
страви: авторська піца, паста власного виробництва, традиційні салати і закуски. У барному
меню зроблений акцент на винну карту, а також лікери власного виробництва.
Євразія в ТЦ Smаrt Plaza Obolon. Також в новому торговому центрі 27 березня
розпочав роботу ресторан Євразія в абсолютно новому стилі. Об’єкт розмістився на площі
понад 500 кв. м на другому поверсі ТЦ і став 22-м у Києві. Крім цього, мережу оновила
інтер’єр ресторану на Бессарабці. Стіни закладу прикрасили молодіжні графіті, також були
оновлені меблі та обладнання.
Пузата Хата в ТЦ Оазис Героїв Дніпра. У київському ТЦ Oasis відкрилася
двоповерхова Пузата Хата. Об’єкт мережі розташується на площі 928 кв. м. (211 кв. м на
третьому поверсі і 717 кв. м на четвертому) торгового центру на станції метро Героїв
Дніпра. У ресторану є власна тераса з виходом на зелений дах. Нагадаємо, перший ресторан
Пузата Хата почав роботу в 2003 році на Бессарабці в центрі Києва. На даний момент
мережа складається з тридцяти чотирьох закладів.
Ресторан Дім Легенд у Львові закрили. У Львові закрили ресторан Дім Легенд,
який працював на вулиці Староєврейській. Про це The Village Україна повідомили в
«Холдингу емоцій !Fest». Причина закриття – закінчення терміну оренди будівлі. В !Fest
планують відновити проект, проте в іншому приміщенні. “Власник будинку має інші плани
щодо його використання, і кожен далі йде своєю дорогою. Але легенди мають здатність
перевтілюватися, тому ви, можливо, зустрінете частину цієї легенди де-небудь у Львові”, –
коментує співзасновник Холдингу емоцій !Fest» Андрій Худо. Весь персонал
працевлаштують в інших закладах мережі !Fest. Авто з даху та декорації з фасаду будівлі
демонтують, проте машину планують встановити в іншому місці. Ресторан Дім Легенд
працював на вулиці Староєврейській протягом 10 років.
Tbiliso на Деміївській. У Києві з’явився ще один ресторан Tbiliso. Як пише Posteat,
п’ятий заклад мережі розташований на вулиці Деміївській, 31, в житловому комплексі Park
Avenue. У меню ресторану — 11 видів хачапурі і 6 видів хінкалі, 4 види люля-кебаб і
шашлик, а також грузинські закуски, салати та десерти. Винна карта включає в себе
широкий вибір грузинських вин. Також є італійське та іспанське вино. Tbiliso — мережа
сімейних ресторанів грузинської кухні. Ще 4 ресторани працюють на Русанівській
Набережній, в ТРЦ Dream Town, New Way і Lavina Mall.
Два нових проекти Діми Борисова і власна служба доставки. Ресторатор Дмитро
Борисов анонсував запуск двох нових форматів закладів. Як пише The Village Україна,
найближчим часом у Києві почнуть роботу закладу «Біляш, пончик і шаурма», а також
VarenykyNow від «Сім’ї ресторанів діми Борисова». Про це Борисов повідомив в інтерв’ю
порталу. «За вісім років я виконав усі амбіції на рівні великих ресторанних форм, які
розвивають гастрономічну культуру. Цей гештальт я вже закрив. […] Зараз ми розвиваємо
формати, які швидко масштабуються», – каже Борисов. Перший формат – «Біляш, пончик і
шаурма». «Це біляш розміром із сосиску в тісті зі соковитим м’ясом, порція пончиків, як у
дитинстві, і, маю надію, найкраща у світі шаурма за 39 гривень», – розповідає засновник
«Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова». Додає, що для формату готують приміщення на вулиці
Великій Васильківській. Другий – VarenykyNOW. «Хочеться, так би мовити, make varenyky
great again. Хочемо запустити формат в азійському стилі, як у Китаї, де в закладах стоять
вежі з пароварок із бао. Але в нас будуть полтавські парові вареники з грибами, м’ясом,
картоплею чи капустою. А ще кремовий борщ у капусті та сало з карпатським трюфелем. Це
також максимально швидка подача і демократичні цінники», – додає Борисов. Крім того,
«Сім’я ресторанів Дмитра Борисова» запускає власний сервіс доставки. Першим проектом
Борисова із власною доставкою стане моноформат Philadelphia.
Sharikava на Подолі. в Києві на Подолі розпочала роботу нова кав’ярня Sharikava. Як
повідомляється на Facebook житомирської мережі, coffee point з сендвічами, авторськими
цукерками і арахісової пастою відкрився на вул. Нижній вал, 37/20. Об’єкт став першим в
столиці. Заклади мережі Sharikava можна також знайти в Житомирі та Вінниці.
Salateira буде відкривати кухню, що працює виключно для сервісів доставки їжі.
Як повідомляє прес-служба мережі ресторанів здорової їжі, 20 березня у багатьох закладах
компанії можна було спостерігати значний ажіотаж на замовлення доставки Glovo. У цей
день сервіс проводив акцію: безкоштовна доставка з ресторанів, значно вплинула на
кількість кур’єрів і замовлень. Через ажіотаж клієнти, які відвідували заклади Salateira,
змушені були деякий час чекати, поки їх страви приготуються. Для того, щоб запобігти
створення черг та поліпшити якість обслуговування, Salateira найближчим часом планує
відкрити окрему кухню, яка буде працювати виключно для служби доставки Glovo.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Киевская прокуратура ищет собственников
четырех детских лагерей
03.04.2019

Американська компанія інвестує у мережу
клінік "Добробут"
10.04.2019

Фонд Horizon Capital, Emerging Europe Growth Fund III, LP (EEGF III),
який має розмір $200 млн, придбав міноритарний пакет акцій компанії. Про
це повідомляє прес-служба компанії Horizon Capital.
Фінансові деталі цієї угоди не розголошуються. За словами генерального директора
"Добробуту" Олега Калашнікова, залучення Horizon Capital як інвестора є важливим кроком
в стратегії зростання компанії. "Ідеться не про продаж частини бізнесу, ідеться про
нарощування капіталу та збільшення масштабу компанії", - пояснив він. Калашніков додав,
що "Добробут" упродовж багатьох років системно та прозоро вибудовує бізнес. Окрім того,
у компанії амбітні плани щодо подальшого розвитку мережі. "Це і відкриття нових клінік, і
розширення медичних напрямів, і опанування нових компетенцій", - пояснив гендиректор
компанії. Такі плани, зазначив він, "вимагають серйозних інвестицій", а "знання, досвід і
капітал Horizon Capital підтримає наш амбітний стратегічний план". "Ми розраховуємо, що
на роботу мережі це вплине найкращим чином; у найближчих планах - відкриття ще одного
лікувального центру в Києві на 10 тис. м² з утіленням світового досвіду в хірургії, онкології
та кардіохірургії", - розповів Калашніков. У Horizon Capital, зі свого боку, зазначили, що
протягом багатьох років спостерігали за розвитком "Добробуту", і задоволені, що ці зусилля
були втілені у "справді корисну інвестицію". "Вхід Horizon Capital у цей стратегічний сектор,
разом із підтримкою наших міжнародних інституційних інвесторів, відіграватиме важливу
роль у розвитку українського сектору охорони здоров'я, оскільки прихід іноземного
інвестора привносить капітал, прозорість, обладнання світового рівня та найкращі
практики ведення бізнесу в галузь", - підкреслили в інвесткомпанії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 HOTEL & RESORTS

Известный банк продает крупнейший
плавучий отель на Днепре

Які глобальні готельні мережі планують розширити
свою присутність в Україні?

07.04.2019

02.04.2019

Нещодавно мережа Marriott International Inc заявила про свої плани
відкрити понад 1700 готелів по всьому світу до 2021 року. Про це пише
Олена Щербань на сайті investory.news
Офіційної заяви щодо повторного виходу на український ринок поки що не було:
керівництво компанії поки що розмірковує над тим аби збільшити свою присутність на
локальному ринку. Як повідомила голова підкомітету Верховної Ради з питань туризму,
курортів та рекреації Анна Романова на своїй сторінці в мережі Facebook, нещодавно вона
зустрічалася з представниками найбільшої мережі готелів у світі Marriott International, які
прилітали до України. “Обговорили питання відкриття в Україні. Інвесторам поки не
зрозуміло, чи потрібен нашій владі туризм. Бо конкретної стратегії розвитку, стабільності
немає, сприятливих податкових умов для готелів теж”, – додала вона. Щодо більш
конкретних дій світового бренду розповіла генеральний директор Vertex Hotel Group Ірина
Сідлецька. “Відомо про відновлення робіт щодо проекту Sheraton Stadion у Києві. Це
збільшить кількість готелів в Україні у портфоліо Mariott та їх брендову присутність,
враховуючи нещодавнє відкриття Aloft Kyiv”, – сказала вона в ексклюзивному коментарі
Investory News. Нагадаємо, ще у 2011 стало відомо про те, що Starwood Hotels & Resorts
Worldwide (пізніше стала частиною мережі Mariott) планувала побудувати готель Sheraton в
центрі столиці (поряд з НСК “Олімпійський”). Відкриття планувалось у 2012 році
напередодні Євро-2012. Однак, так і не судилось. Мережа Marriott International Inc в Україні
представлена двома готелями: у 2018 році в столиці відкрився Aloft Kyiv та 11 Mirrors
(працює з 2012 року), який частково входить в мережу Marriott. Також стало відомо, що ще
одна глобальна мережа Radisson Hotel Group, яка вже представлена в Україні, планує
розширити свою присутність у нашій країні. “Radisson активно шукає девелоперів для свого
бренду Park Inn., який вони вважають одним з найбільш цікавих для ринку, за рахунок
комбінації ціна-якість сегменту economy midscale”, – розповіла Investory News Ірина
Сідлецька. Radisson Hotel Group планує розширитися і в регіонах. “Серед майбутніх об’єктів
у мережі є плани будівництва готелю Radisson Blu в Одесі”, – повідомили в консалтинговій
компанії CBRE Ukraine. Високу активність у перемовинах з інвесторами в готельну
нерухомість проявляє і готельний оператор AccorHotels. За інформацією CBRE Ukraine, два
об’єкти цієї мережі - готель Ibis (150 номерів) та Adagio City Aparthotel (100 номерів) вже
будуються і заплановані до відкриття у 2020-2021 роках.
Пустили коріння. В 2018 р. двері для зустрічі гостей відчинили Ibis Kiev Railway
Station (входить до AccorHotels) та Aloft Kyiv (мережа Marriott). На рік раніше в Києві
запрацювали Mercure Kyiv Congress, в Одесі - Hotel de Paris Odessa-MGallery by Sofitel. Обидва
готелі належать мережі AccorHotels. У 2017 р. розширила свою присутність в Україні ще
одна глобальна мережа - Radisson Hotel Group зі своїм готелем Park Inn by Radisson у Києві.
Загалом Radisson (має 4 готелі в Україні) активно змагається з Accor hotels (5 готелів) за
перше місце за об’ємом номерного фонду серед міжнародних операторів. Мережі
представлені значною кількістю брендів та присутністю у регіонах - Києві, Львові, Одесі,
Буковелі. Перший Radisson відкрився у Києві ще у 2005 р., Ibis – у 2012. “Динаміка відкриття
нових готелів під їх брендами як на умовах франшизи, так і контрактного управління
дедалі зростає. До 1-2 анонсів на рік”, - каже генеральний директор Vertex Hotel Group.
Досить впевнено себе почуває InterContinental Hotels Group, який має два готелі у Києві InterContinental (2009) та Holiday Inn (2012). “Ця мережа наздоганяє Mariott та Wyndham, в
тому числі з можливим партнерством з Vertex Hotel Group як з готельним девелопером”, каже пані Сідлецька. За її словами, залучення правильного бренду, а також професійної
управлінської компанії є одним з найважливіших інвестиційних питань. “У тому числі з
можливим впливом на макрорівні привабливості міста та регіону”, - додає експерт.
Майбутня вигода мінус ризики. Критичний період 2014-2015 рр., коли відбувалося
різке скорочення туристичного потоку та призупиняли діяльність деякі готелі, залишився
позаду. “Стрімкого росту, на жаль, теж не можна відмітити”, – каже власник ZABUGOR.COM,
ініціатор проекту “Туристичні кластери 300+” Юлія Алєксєєва. Як правило, будь-які
інвестори розглядають формулу - майбутня вигода мінус ризики. “Так от, в Україні ця
формула дає результат, який не вабить інвесторів. Незахищеність приватної власності,
бізнесу, влади системи правосуддя, події на сході, політична турбулентність - все це є в
переліку ризиків”, - пояснює пані Алєксєєва. У свою чергу Ірина Сідлецька впевнена - ринок
почав оживати. Пожвавився туристичний попит у Львові, зросла активність у Києві. За
даними аналітиків компанії CBRE Ukraine, на кінець 2018 року у Києві було зареєстровано
приблизно 5 млн туристів (внутрішніх і в’їзних разом). А це втричі більше, ніж у 2014 році.
“На цьому фоні стало дедалі більшати анонсів щодо появи готелів під міжнародними
брендами”, - резюмує пані Сідлецька.
Читати повністю (інфографіка) >>>
© Олена Щербань
За матеріалами investory.news
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Киевская местная прокуратура №2 запросила у Кабмина информацию о
собственниках и пользователях столичных детских лагерей "Шелковый",
"Салют" и "Проминь", а также лечебно-диагностического центра "Шахтер".
На сегодня известно, что “Проминь” находится в коммунальной собственности, а
"Шелковый", "Салют" и “Шахтер” - не пребывают ни в коммунальной, ни в государственной
собственности, и какой-либо информации об их владельцах нет. Тем не менее на сегодня
неизвестные оградили территории этих учреждений заборами и оцепили их охраной. Об
этом KV стало известно из обращения Киевской местной прокуратуры №2 от 7.03.2019 года
к Кабмину, которое правительство направило для рассмотрения в Киевскую
горгосадминистрацию (КГГА). Как сообщили в прокуратуре со ссылкой на информацию КП
"Дарницкое лесопарковое хозяйство", на сегодня территории четырех столичных детских
лагерей в Дарницком районе ограждены и охраняются неизвестными лицами, при этом
установить собственников или балансодержателей этих учреждений не удалось. Речь идет
о санатории-профилактории и оздоровительном лагере "Шелковый" (Бориспольское шоссе,
23 км), лечебно-диагностическом центре "Шахтер", а также детских оздоровительных
лагерях "Салют" (Бориспольское шоссе, 24 км) и "Проминь" (Бориспольское шоссе, 25 км). В
письме сообщается, что Киевская местная прокуратура №2 осуществляет процессуальное
руководство в уголовном производстве (№42019101020000086 от 5.03.2019 года) по факту
самовольного завладения неизвестными этих учреждений. На сегодня известно, как
отметили в прокуратуре, что согласно распоряжению Кабмина №141-р от 17.03.2004 года,
детские оздоровительные лагеря "Шелковый", "Салют" и "Проминь" входят в перечень
государственных и коммунальных детских оздоровительных учреждений. В то же время, по
информации Департамента молодежи и спорта КГГА от 14.02.2019 года, "Проминь"
действительно находится в коммунальной собственности и передан в сферу управления
Деснянской РГА, а детские оздоровительные лагеря "Шелковый" и "Салют", а также
лечебно-диагностический центр "Шахтер" - к коммунальной собственности не относятся. ...
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua

На площадке Prozorro Sale выставили на продажу крупный лот –
плавучий отель Баккара, пришвартованный на левом берегу Днепра в
Киеве у моста Метро. Об этом пишет nashemisto.dp.ua
Стартовая цена люксовой гостиницы, возведенной в 2007 году – 75 млн грн.
Продавцом объекта выступает ВТБ банк, а отель, как отмечается на сайте, выставляется на
торги впервые. Любопытно, что согласно данным компании «Канзас риэл эстейт», которая
в ноябре прошлого года проводила оценку плавучей гостиницы, ее стоимость составляет
куда меньше, чем намерен выручить продавец – всего 35 млн. грн. Очевидно, более чем
двукратное превышение стартовой цены над оценочной объясняется размером долга
заемщика перед банком. Вследствие чего корабль-отель и попал на публичные торги. Все
это, впрочем, никак не мешает работать гостинице на воде. Даже сейчас можно без труда
забронировать один из двухсот номеров в 3-звездочном отеле по цене порядка 1500 грн. за
ночь. Завтрак включен в стоимость проживания. Объект является первым гостиничным
проектом сети ресторанов «Козырная карта».
Читать полностью >>>
По материалам nashemisto.dp.ua
В Украине построят второй отель
сети Hilton
11.04.2019

Гостиница Hilton будет построена на месте закрытого музея в парке
культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого, сообщил мер Львова Андрей
Садовой на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета.
"Мы приняли решение: во Львове хотят построить гостиницу, кажется, Hilton. Там
должна быть половина здания – классическая гостиница, половина здания – апарт-отель.
Это должно быть здание высокого архитектурного уровня – произведение искусства", –
сказал А.Садовой. По его словам, застройщик согласился профинансировать реконструкцию
парка отдыха и культуры им. Б.Хмельницкого. Согласно тексту решения от 20.09.2018 г.,
Львовский горсовет согласовал продажу земельного участка 1,06 га по ул. Лыжвьярской, 1
во Львове ООО "Апартготель" за 18,52 млн грн. Согласно градостроительным условиям,
высота здания не должна превышать 34 м. Площадь застройки составляет ориентировочно
1,6 тыс. м². Общая площадь апартаментов – 8,3 тыс. кв. м, что составляет 157 апартаментов.
Инфраструктура объекта также будет включать подземный паркинг площадью 1,4 тыс.
кв.м. ООО "Апартготель" создано в 2016 году. По данным Единого госреестра, участниками
компании являются Ростислав Заремба, Степан Стойко (у каждого – 49,3%) и Роман Попко
(1,3%). Уставный капитал компании на апрель-2019 составляет 5,07 млн грн. Ранее
совладелец гостиницы Hilton в Киеве Борис Фуксман сообщал, что расширение сети Hilton
пока не планируется из-за слабого потока иностранных и внутренних туристов.
Пятизвездочная гостиница Hilton Kyiv, ставшая первой гостиницей компании Hilton
Worldwide и сети Hilton Hotels & Resorts в Украине, открыта 26 марта 2014 года. Бренд
Hilton Hotels & Resorts - один из 10 ведущих брендов компании Hilton Worldwide, основаный
в 1919 году - на март 2019 года объединяет 586 гостиниц в 94 странах.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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 TOURISM & REST

Дитяча залізниця у Сирецькому парку готується
до відкриття
08.04.2019

В Украине растет дефицит хороших отелей
на морских курортах
08.04.2019

В Украине из-за увеличения потока туристов растет дефицит
номерного фонда в хороших отелях морских курортов. Об этом сообщил
директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.
"Хорошего уровня пансионаты и гостиницы - среднего и высшего класса – бронируются заранее, намного больше востребованы и значительно быстрее бронируются, но их
не хватает, поскольку и иностранцы начинают активно путешествовать по Украине, и этот
сегмент достаточно активно развивается. На июль-август часть таких отелей уже
забронированы, много детских лагерей, которые уже полностью заполнены, поскольку
бронирование идет на два месяца вперед. На сегодня ситуация неплохая", - рассказал
експерт в комментарии корреспонденту УНН. По его словам, сейчас в Украине не хватает
номерного фонда, в частности на курортах Херсонской области, которая принимала, по
приблизительным подсчетам, где-то 3500000 туристов, и в этом году ожидает значительно
большее количество отдыхающих. Здесь по мнению Царука, не хватает гостиниц и
пансионатов уровня 3-4 звезды. "Люди стали больше денег тратить на отдых, и отдых уже
может позволить себе большее количество людей", - добавил эксперт. Напомним, при
покупке туристического пакета в турагентстве, чтобы не стать жертвой мошенников,
следует внимательно ознакомиться с договором, в котором прописаны обязанности
сторон, проверить информацию об агентстве через туроператора, осуществлять оплату в
безналичной форме, а затем убедиться в переводе денег туроператору. Наиболее
популярными направлениями для поездок на лето для украинцев остаются Турция и
Египет, хотя поток туристов увеличился и в европейские страны.
Читать полностью >>>
По материалам unn.com.ua
Торік надходження до бюджету від туристичної
галузі зросли у 2,5 раза
10.04.2019

Надходження до державного бюджету від суб'єктів господарювання
туристичної галузі в 2018 році зросли у 2,5 раза - до 4,2 млрд грн. Про це
повідомляє портал ukrinform.ua
За словами першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і
торгівлі Степана Кубіва, надходження до зведеного бюджету держави в 2018 р. від суб'єктів
господарювання туристичної галузі зросли на 250%. "Було 1,7 млрд, ми зараз отримали 4,2
млрд. Зростання кількості робочих місць - у 5 разів, збільшення надходження від сплати
туристичного збору - у 10 разів, зростання кількості суб'єктів туристичної галузі - у 5 разів,
кількість внутрішніх туристів - більш ніж у 6 разів", - сказав Кубів. Перший віце-прем’єр
зазначив, що завдяки реформі децентралізації місцеві органи влади суттєво збільшили
видатки на розвиток сфери туризму. "Київ мав всього 300 тис. у 2014 році, а сьогодні більше
12 млн, в Одесі було 0, є 3,7 млн, у Львівській області було 500 тис. у 2014 р., є майже 3 млн,
Чернівці - було 200 тис., є 1,5 млн. Так можна дивитися по кожному місту", - сказав Кубів. Він
нагадав, що уряд гармонізував 18 національних стандартів у сфері туризму і курортів. "Це
важливо для обласних міст, маленьких міст, ми повинні це продовжувати. Ми гармонізували законодавче поле, виходячи з тих принципів, які закладені в євроінтеграційних
процесах. Туризм забезпечує 1,5% ВВП, але в розвинутих країнах це 10%", - додав Кубів. Як
відомо, згідно з інформацією Мінекономрозвитку, в 2018 році Україну відвідало 14,2 млн
іноземних туристів. З початку ц.р. в Україні почали діяти нові ставки туристичного збору.
Раніше їх розмір встановлювався у відсотках до вартості номеру, а з 1 січня ц.р. у відсотках
від мінімальної зарплати: до 0,5% для українських туристів та до 5% для іноземних
туристів. Конкретну ставку туристичного збору повинна визначити кожна окрема сільська,
селищна, міська рада або рада об’єднаної територіальної громади для свого населеного
пункту. У 2019 році туристичний збір не може перевищувати 20,86 грн за добу розміщення
для українських туристів та 208,65 грн (близько 6,5 євро) для іноземних туристів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

 ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ (ІНФРАСТРУКТУРА)

 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ (МУЗЕЇ. ГАЛЕРЕЇ) ЗАКЛАДИ ПРИРОДИ (ПАРКИ. ЗООПАРКИ. ЗАПОВІДНИКИ). ФЕСТИВАЛІ. …

Присвоил 15 млн гривен: в Киеве будут судить
экс-директора ледового стадиона

Реконструкція Київської дитячої залізниці триває ще з літа 2018 року в
рамках комплексної реконструкції Сирецького парку. Про це повідомляє
служба новин порталу vechirniykiev.com.ua
Новинкою парку став паровоз із маркуванням «Ов-2611», який встановили на вході.
Це різновид паровозів серії «О» початку ХХ століття. Паровоз одразу ж «захопили» маленькі
відвідувачі парку. Наразі всю дитячу залізницю реконструюють і готують до відкриття на
новий літній сезон. Повністю відновлюють станцію «Яблунька», яка за час свого існування
змінювала не лише назву, а й вигляд. Реконструкція не оминула й станцію «Вишенька». Тут
буде нова, значно просторіша платформа. Сирецький парк щодня наповнений вересками
активних відвідувачів, які з нетерпінням чекають на відкриття залізниці.
Читати повністю >>>
За матеріалами vechirniykiev.com.ua
Київ веде переговори з Europa-park про залучення інвестицій
для створення парку розваг у Києві
09.04.2019

Міська влада Києва веде переговори з власниками найбільшого в
Німеччині парка розваг Europa-park про залучення інвестицій для створення
подібного парку в столиці України.
Мер Києва Віталій Кличко відвідав Europa-park, розташований у місті Руст, та
зустрівся з його власниками. «Ми плануємо створити великий парк розваг та активного
відпочинку на території столичного Гідропарку. Це територія у майже 130 гектарів, острів
недалеко від центру міста. І сьогодні нам потрібен інвестор, який вкладе кошти, досвід та
ідеї в реалізацію такого великого проекту», – сказав під час зустрічі мер Києва. Віталію
Кличку влаштували екскурсію парком розваг, розповіли як розвивали територію та про
нові проекти, що збираються втілити вже цього року. «Тут дуже цікаво все зроблено.
Затишне, стилізоване під старовинне містечко з сучасними атракціонами, купою
захоплюючих розваг, гарною природою. І для дітей влаштовані локації не тільки для
розваг, а й з пізнавальними функціями. Словом, тут щасливі і діти, і їх батьки. Я давно мрію і
буду робити все, щоб подібний парк з‘явився і в Києві», – зазначив Віталій Кличко. Europapark – найбільший в Німеччині і другий за відвідуваністю парк розваг у Європі після
Діснейленду в Парижі. Минулого року Europa-park відвідало понад 6 мільйонів людей. Сюди
їдуть з Німеччини, Франції, Швейцарії та інших країн.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
 СПОРТ & ІГРИ

Скандал з невиплатою виграшу: за "Парі Матч"
стояв оператор лотерей "УНЛ"
10.04.2019

Компанія "Парі Матч" відмовила гравцю у виплаті 130-тисячного
грошового призу. Про це йдеться у матеріалах Єдиного реєстру судових
рішень, передає служба новин агентства УНН.
Повідомляється, що житель Покрова грав у спортивні лотереї, організовані ТОВ
"Парі Матч", із жовтня 2016 року. Через півроку гравець захотів забрати виграні кошти, але
не зміг. Компанія відмовила йому у виплаті грошового призу, який на той момент сягнув
130,3 тис. грн. Спочатку "Парі Матч" мотивувала свої дії невідповідністю персональних
даних гравця. Але коли справа дійшла до суду - заявила, що у компанії відсутня ліцензія на
проведення діяльності із організації та проведення лотерей. І додала, що діяльність у цій
сфері вона не здійснює. Справа розглядалася в Орджонікідзівському міському суді
Дніпропетровської області. У задоволенні позову гравцю було відмовлено. Додамо, що
згідно з даними Єдиного реєстру державних лотерей, державна тиражна грошова лотерея
тото "Парі-Матч СПОРТ" діє за ліцензією оператора лотерей "Українська національна
лотерея". УНН запросив роз'яснень з даного приводу у Міністерства фінансів України, яке
займається наповненням та коригуванням даних реєстру.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО

01.04.2019

Бывшего директора столичного учебно-спортивного центра профсоюзов "Авангард" будут судить за присвоение почти 15 млн грн бюджетных
средств, на данный момент обвинительный акт уже отправлен в суд.
Установлено, что мужчина присвоил средства, выделенные на закупку оборудования
для ледовой арены, подделав служебную документацию. За содеянное ему грозит до
двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией
имущества. "Пользуясь служебным положением, злоумышленник на основании поддельных документов перечислил почти 15 млн грн на счет коммерческого предприятия за
оборудование, которое должно образовывать и поддерживать качественный искусственный лед на арене. Однако оборудования не было", – говорится в сообщении. Фигуранту
объявили о подозрении, действия злоумышленника квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УКУ.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Во Львове планируют в 2021 г. открыть
канатную дорогу

В Киеве пройдет международный форум концертной и
культурной индустрии KYIV MUSIC DAYS
05.04.2019

Этой весной ключевые игроки украинского шоу-бизнеса совместно с
европейскими экспертами соберутся в рамках самого масштабного
профессионального мероприятия.
Цель проекта - поделиться собственным опытом, реальными кейсами и обсудить
актуальные вопросы индустрии. Монументальная цель и идея Kyiv Music Days - развитие
музыкальной сферы в Украине. Расширение ее возможностей и инструментария,
привлечение новых технологий и их адаптация на рынке, аналитика и отображение
актуального состояния отрасли и презентация современных тенденций, а кроме знакомство широкой аудитории с молодыми музыкантами.
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua

08.04.2019

В І квартале 2021 г. львовские власти планируют ввести в
эксплуатацию обзорную канатную дорогу в парке «Высокий Замок».
Инвестиции в строительство составят более 394,5 млн грн.
Подвесная обзорная канатная дорога будет выполнять аттракционную обзорную
функцию, а также создаст условия инклюзивности для всех категорий посетителей, в том
числе, для маломобильных групп населения, к смотровым площадкам и памятникам
археологии и архитектуры на территории парка «Высокий Замок». 4 апреля Львовский
горсовет утвердил инвестпроект «Строительство подвесной обзорной канатной дороги для
использования рекреационных возможностей парка «Высокий Замок». По словам мера
Львова, утверждение проекта является первым шагом по объявлению конкурса. Срок
окупаемости инвестиций в строительство оценивается в 10 лет. Проект предусматривает
строительство подвесной обзорной канатной дороги, пешеходного моста памяти Героев
Небесной Сотни через ул. Кривоноса, мероприятий по благоустройству парков. Протяженность комплекса канатной дороги составит 524 м, он будет включать три станции.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
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ПОСЛУГИ B2B

ЗМІ. ВИДАВНИЧА & ДРУКАРСЬКА (ПОЛІГРАФІЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

 МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ (РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ)

Найдосвідченіший європейський акселератор StartupWiseGuys
інвестує в український FakesRadar

Adsapience и METRO Кеш энд Керри Украина
начинают сотрудничество
01.04.2019

Adsapience и METRO Украина, сеть центров оптовой торговли,
объявляют о начале 2-летнего сотрудничества по разработке и реализации
BTL-активаций компании в сегменте HoReCa.
Во время подготовки команда Adsapience проанализировала рынок и активации
конкурентов, а также глобальный опыт индустрии. Тендерная презентация включала
концепцию присутствия METRO на выставках и партнерских ивентах, дизайн стендов и
оборудования, предложение по спикерам и интерактиву. Основной принцип нашего
подхода - разработка и производство универсального тулбокса, которий способен
масштабироваться и разбираться, является компактным в логистике и хранении.
Читать полностью >>>
По материалам cases.media
THINKMcCANN выходит из состава
razom сommunications
02.04.2019

Креативное агентство THINKMcCANN выходит из состава украинобританской коммуникационной группы компаний razom. Об этом сообщает
служба новостей портала sostav.ua
«Команда THINKMcCANN благодарна razom сommunications за экспертизу, прежде
всего в диджитал, усиление которой мы начали, находясь в составе холдинга. Мы остаемся
в партнерских отношениях и продолжаем работать с агентствами холдинга для
обслуживания общих клиентов. В то же время специфика современного креативного
бизнеса предполагает гибкость и скорость в принятии управленческих решений. Мы
уверены, что новый статус агентства – полная операционная независимость и прямые
аффилиационные отношения с сетью McCANN Worldgroup – будет отвечать вызовам рынка,
ожиданиям нашей команды и клиентов», – комментирует СЕО и управляющий партнер
THINKMcCANN Сергий Урын. Роб Нобл, акционер razom communications: «Мы благодарим
команду THINKMcCANN за вклад в развитие группы компаний и желаем ярких побед и
успехов в креативном бизнесе. Наши стратегические усилия в 2019–2020 будут направлены
на качественное развитие FCB Kyiv и цифровой составляющей». Господин Нобл рассказал
Sostav.ua подробности выхода THINKMcCANN и дальнейшем развитии холдинга razom
сommunications: «Выход Think McCann из группы – часть стратегического плана razom
communications. Исходя из потребностей наших клиентов, мы фокусируемся на диджитал и
IMC-проектах. Реализацию креативной части в рамках группы возьмут на себя агентство
FCB Kyiv и партнерские компании. Мы по-дружески расстаемся с командой Think McCann и
будем поддерживать коммуникацию через сеть IPG Mediabrands, c которой агентство будет
сотрудничать напрямую».
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Израильская Perion Network купила украинский стартап
Captain Growth за $3,75 млн
02.04.2019

Изральская компания Perion Network купила украинский стартап
Septa Communications (Captain Growth) за $3,75 млн. Об этом сообщает
служба новостей агентства interfax.com.ua
Часть денег будут выплачены наличными при поглощении компании. Оставшаяся
часть суммы привязана к достижению определенных KPI в последующие два года с
момента заключения сделки. "Благодаря запатентованной технологии Captain Growth Value Unlock - наша синхронизация даст брендам важную возможность извлечь выгоду из
того, что самые эффективные инструменты будут предоставлены нужным пользователям в
нужное время - для беспрецедентного межканального взаимодействия", - заявил CEO Perion
Network Дорон Герстель, которого цитирует пресс-служба. Как отмечается в пресс-релизе
Perion Network, приобретение стартапа не окажет существенного влияния на ее
финансовые результаты. Perion Network предоставляет рекламные решения для издателей
и брендов. Компания основана в 1999 году под названием IncrediMail, в 2011-м сменила
название и вид деятельности с развития почтового агента на рекламную деятельность.
Septa Communications - украинский стартап, основанный предпринимателями Дмитрием
Билашем и Дмитрием Плешаковым в 2017 году. Ее проект Captain Growth представляет
собой искусственный интеллект, способный анализировать рекламу и в несколько кликов
управлять маркетинговыми активностями клиентов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ІНШІ КОМЕРЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Анализ рынка коллекторских услуг
в Украине
29.03.2019

В чем заключается недостаток использования кредитных ресурсов? В
том, что занимаются чужие деньги и на время, а отдавать приходится свои и
навсегда, пишет компания Pro Consulting.
А с текущими процентами на украинском кредитном рынке далеко не все в
состоянии вернуть одолженное и вырваться из кабалы заимодавца. По данным НБУ по
итогам 2018 года, более половины (54,2%) кредитного портфеля отечественных банков
составляют неработающие кредиты, то есть те, по которым заемщик прекратил платить
проценты. В денежном выражении эти зависшие активы составляют огромную сумму в 628
млрд гривен, что примерно соответствует половине доходов бюджета нашей страны на
2019 год. Не удивительно, что есть немало желающих разрабатывать такие богатые отвалы
украинской кредитно-финансовой системы, а старатели эти называются коллекторами.
Рынок коллекторских услуг в нашей стране все еще законодательно не урегулирован. В
классификаторе видов экономической деятельности есть пункт 82.91 - «деятельность
агентств по взысканию платежей и бюро кредитных историй», а профильного закона все
еще нет. Он с апреля 2017 года находится на рассмотрении Верховной Рады, и перспективы
его принятия туманны. Законопроектом предусмотрено урегулировать вопросы
лицензирования сотрудников коллекторских фирм, контроля за их деятельностью со
стороны Министерства юстиции и ответственности в случае выхода за законные рамки.
Пока закон не принят, коллекторские компании действуют в довольно размытом правовом
поле. Работа с должниками осуществляется по трем основным направлениям: колл-центр
(осуществляется планомерный обзвон должников и связанных с ними лиц для склонения к
добровольному возврату занятых денег); профессиональные взыскатели (обеспечивают
более высокую степень давления на должников, чем колл-центр. …
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
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Український сервіс FakesRadar отримав інвестицію європейського
акселератора StartupWiseGuys, який спільно з Міністерством оборони Естонії
втілює програму кібербезпеки CyberNorth.
Завдяки розширенню FakesRadar у Google Chrome можливо моніторити правдивість
повідомлень, спираючись на бази даних міжнародної мережі визнаних організацій, серед
яких такі авторитетні фактчекінгові проекти, як EUvsDisinfo.eu, StopFake.org, VoxCheck та
десятки інших. Chrome-плагін FakesRadar розпізнає фейки та повідомлення від сумнівних
джерел у Facebook та Twitter. Плагін маркує виявлені у френд-стрічці фейки червоною
рамкою, а повідомлення від джерел, які раніше поширили дезінформацію, — жовтою.
Таким чином користувачі найпопулярніших соціальних мереж отримали інструмент
протидії дезінформації. Програма CyberNorth інвестує в компанії, які роблять практичний
внесок в розвиток кібербезпеки та штучного інтелекту. Програму CyberNorth втілює
найдосвідченіший європейський акселератор StartupWiseGuys за підтримки Міністерства
оборони Естонії. Ідея проекту також здобула підтримку Центру демократії, розвитку та
верховенства права Стенфордського університету та Internews Network. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Евгений Бондаренко назначен директором по управлению
персоналом «Медиа Группы Украина»
10.04.2019

К команде профессионалов «Медиа Группы Украина» присоединился
Евгений Бондаренко. На новой позиции Евгений будет отвечать за
разработку и последовательную реализацию HR-стратегии Группы.
Евгений более 15 лет работает в сфере управления персоналом, стоял у истоков
создания крупнейшего и самого известного в Украине корпоративного университета
Академии ДТЭК. Под его руководством Академия ДТЭК прошла путь от регионального
учебного центра до образовательной платформы для бизнеса всей страны. Евгений
является автором двух бизнес-книг: «На старт. Книга для тех, кому суждено построить
успешную карьеру», «HR без бюджета. Делайте большее за счет меньшего». Директор
«Медиа Группы Украина» Евгений Лященко: «За последние несколько лет мы выстроили в
Группе HR-систему, которая помогает бизнесу добиваться поставленных целей, а
сотрудникам гордиться тем, что мы являемся командой успешного медиа холдинга. Было
реализовано множество проектов по управлению, развитию и мотивации персонала.
Например, Медиа Мастерская, которая позволяет делиться знаниями как внутри компании,
так и воспитывать новое поколение профессионалов в украинской журналистике.
Благодаря профессиональной работе команды HR на протяжении последних четырех лет, у
нас сформирована уникальная корпоративная культура, с помощью которой мы
привлекаем и удерживаем ярких профессионалов. Медиа-отрасль стремительно меняется,
и наша команда всегда была в авангарде этих изменений. Евгений сможет продолжить эту
работу, привнести новые инновационные подходы в управлении». Евгений Бондаренко,
директор по управлению персоналом «Медиа Группы Украина»: «Я люблю развиваться и
двигаться вперед. Задачи, которые требуют нестандартных подходов, особенно ценю и
считаю своей специализацией. И предложение «Медиа Группы Украина» как раз об этом.
Сейчас все говорят о трансформации и новых вызовах и медиа бизнес не исключение. Я
верю в то, что сильная команда единомышленников, правильная корпоративная культура
и инновации в бизнесе позволят компании достичь самых выдающихся результатов. Этим я
и буду заниматься в Группе».
Читать полностью >>>
По материалам компании «СКМ»
ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Мінекономрозвитку та Українська Рада Бізнесу підписали
Меморандум про співпрацю
04.04.2019

В четвер, 4 квітня 2019 року, Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України та Українська Рада Бізнесу підписали Меморандум про
взаєморозуміння та співпрацю.
Відповідно до умов Меморандуму Мінекономрозвитку та Українська Рада Бізнесу
домовилися про взаємодію щодо розбудови конкурентоспроможної економіки, створення
сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, налагодження ефективного
діалогу та співпраці держави та бізнесу. “Формування в Україні комфортного бізнессередовища, розвиток чесної конкуренції, розширення можливостей для експортерів,
підтримка малого та середнього бізнесу є спільними ключовим спільним завданням
Президента, Уряду, Верховної Ради України та бізнес-спільноти. Завдяки нашій взаємодії
громадяни матимуть гідні можливості для роботи та розвитку, зростатиме виробництво
української продукції, її експорт. Цей Меморандум про співпрацю є інструментом
досягнення спільних цілей, сталого розвитку, сильної регіональної політики, економічного
зростання в Україні та зростання добробуту українських громадян”, - підкреслив під час
підписання Меморандуму Перший віце-прем'єр-міністр …
Читати повністю >>>
За матеріалами МЕРТ
Торгово-промышленная палата Украины - ядро
украинской экономики
05.04.2019

Совсем скоро, в результате президентской, а затем и парламентской
кампании, украинцы выберут новую власть. Об этом пишет интернет
издание ua-independent.com
Вот с кем было бы полезно встретиться новой украинской власти, и эту встречу
было бы логично отнести к ряду первостепенных контактов, так это с президентом
Торгово-промышленной палаты (ТПП). В большинстве развитых стран бизнес-ассоциации,
и особенно ТПП, играют значимую роль и участвуют в процессах, направленных на
улучшение экономической, политической и социальной среды, не только в масштабах
национального, но и мирового рынков. Сегодня ТПП Украины объединяет более 10 тыс.
предприятий. Это преимущественно малый и средний бизнес, представляющий все
регионы страны. Это именно та бизнес прослойка, которая в развитых странах является
одной из основных движущих сил экономического развития. Поэтому, получить не
поверхностную, не приукрашенную, а полную и реальную картину состояния внутреннего
бизнес климата и экспортной политики из уст президента ТПП, который осведомлен обо
всех болевых точках этой сферы, было бы для новой власти не просто актуально, но
критически необходимо для понимания стояния дел в экономике. …
Читать полностью >>>
По материалам ua-independent.com

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

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

АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Українська практика M&A:
гра на мільйони
27.03.2019

Попри негаразди та деяку нестабільність, викликану причинами, які
часто лежать далеко за межами економічної площини, український ринок
M&A продемонстрував непогану стабільність за останні 2–3 роки.
Вітчизняні та іноземні гравці й досі виявляють бажання інвестувати, хоча і не в такій
кількості, як раніше. Хоча у 2013–2018 рр. середня вартість значних угод (понад $100 млн)
підвищилася на 82% до $291 млн, у 2018 році відбулися лише чотири такі угоди (порівняно
з 14 угодами у 2013 році), при цьому майже половина з них стосувалася придбання
українських активів іноземними інвесторами. Крім того, впродовж зазначеного періоду
середня вартість угод M&A (за винятком значних угод) зменшилася майже на третину до
$20 млн, що є наслідком впливу економічної кризи (включно з девальвацією гривні) на
фінансові результати, і як наслідок — на оцінку вартості компаній. Незважаючи на
збільшення кількості угод із придбання українських активів іноземними інвесторами,
останніми роками на ринку M&A значно зросла активність українських інвесторів: у 2018
році 62% від сукупної вартості угод ($1,1 млрд) і 63% від загальної кількості угод (50 угод)
були укладені між українськими покупцями і продавцями. …
ТОП-10 найбільших угод 2018 р. >>>
За матеріалами Baker Tilly Ukraine
В 2018 году к украинскому бизнес-омбудсмену чаще
жаловались работники оптовой торговли
11.04.2019

За 2018 г. Совет бизнес-омбудсмена получил 1792 жалобы от
предпринимателей, и это на 9% больше по сравнению с 2017 г. Об этом
говорится в опубликованном 11 апреля отчете бизнес-омбудсмена.
Также в отчете говорится, что Государственные органы выполнили 94% из 2185
рекомендаций, предоставленных Советом в 2015-2018 годы по индивидуальным кейсам
предпринимателей. Большинство жалоб подали украинские компании (85%) — в основном
представители малого и среднего бизнеса (73%). Наиболее активными в жалобах
отраслями стали: оптовая торговля (29%), промышленное производство (13%), сельское
хозяйство (10%), недвижимость (9%) и частные предприниматели (7%). Своими главными
достижениями за 2018 год бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета считает: вступление в
силу закона, известного как #МаскиШоуСтоп2, который расширяет механизмы
обжалования незаконных действий или бездействия правоохранительных органов и
привлечения их к ответственности; принятие Верховной Радой Закона "О валюте и
валютных операциях" и фактическую отмену специальных санкций в отношении экспортаимпорта; введение Министерством юстиции программных и технических изменений,
согласно которым государственные регистраторы больше не могут осуществлять
регистрационные действия с недвижимым имуществом с нарушением правил
территориальности. "Совет помог компаниям вернуть более 13,3 млрд грн, пресечь сотни
случаев злоупотреблений со стороны госорганов, закрыть десятки незаконных уголовных
производств, получить лицензии и разрешения", - подытожил результаты Альгирдас
Шемета. Напомним, что в третьем квартале 2018 года количество жалоб на налоговые
проверки выросло на 80%. А меньше всего жалоб было на прокуратуру и СБУ.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Російський бізнес в Україні: зменшився,
"перефарбувався" і залишився
27.03.2019

На п'ятому році після анексії Криму Росією і початку конфлікту на
Донбасі присутність російського бізнесу в Україні стала помітно меншою, але
в деяких галузях його частка і вплив досі відчутні.
Час від часу цю тему порушують представники української влади та політики. Але
порахувати і довести бізнесові зв'язки з Росією складно. Ця інформація часто базується не
на документальних даних, а на твердженнях на кшталт "про це знають усі". Російська
присутність у деяких галузях хоч і стала менш помітною, але залишається так само
безальтернативною, як і п'ять років тому. Українці цілком можуть обійтися без послуг
російських банків, яких значно поменшало, а от у галузі зв'язку чи енергетики відмовитися
від "російського" значно складніше, а то й взагалі неможливо.
Перелік "тисячі найменувань" від ГПУ аналізується. У грудні 2018 Верховна Рада
схвалила президентський законопроект про припинення Договору про дружбу між
Україною та Росією. Цей договір перестає діяти 1 квітня 2019 р. Його підписали у 1997 р.,
але він набув чинності у квітні 1999. Разом із непорушністю кордонів, договір передбачав,
що сторони утримуються від дій, що шкодять економікам країн, забезпечують сприятливі
умови для торговельних та інших економічних відносин, а також забезпечують сприятливі
фінансові і правові умови для підприємств іншої країни-підписанта угоди. У грудні 2018
генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ініціюватиме у РНБО розгляд
питання про замороження активів "юридичних і фізичних осіб РФ, які мають бізнес на
території України". Він заявив, що "перелік цих бізнесів налічує тисячі найменувань", а
деякі компанії працють у стратегічно важливих галузях. На запит ВВС News Україна у
Генеральній прокуратурі повідомили, що 7 грудня Генпрокурор звернувся до РНБО "щодо
застосування до окремих фізичних та юридичних осіб Російської Федерації персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, у тому числі у вигляді
блокування їх активів на території України, із наданням відповідного переліку". За
інформацією Генпрокуратури, у РНБО підтримали генпрокурора, проте передали надані
ним матеріали до уряду, НБУ та СБУ "для проведення аналізу та внесення на розгляд РНБО
відповідних пропозицій".
Що у банках? Відкритих даних про те, у яких галузях і в яких обсягах представлений
російський капітал, практично немає. Винятком є хіба банківська сфера, де обов'язок
відкривати кінцевих власників фінансових установ закріплений нормативно. Як
повідомили ВВС News Україна у Нацбанку, станом на березень 2014 р. в Україні працювало
5 банків з російським державним капіталом: "Сбербанк", "Промінвестбанк", ВТБ Банк, ВіЕс
Банк та БМ Банк. На березень ц.р. в Україні залишилися два банки з російським державним
капіталом: "Промінвестбанк" та "Сбербанк". На 1 лютого 2019 р. обсяг чистих активів цих
банків складав 44,1 млрд грн. Це 3,2% від загального обсягу активів банківського сектору
України. Три інші банки мали різну долю. ВіЕс Банк приєднався до ТАСкомбанку. БМ Банк
перетворився на фінансову компанію. ВТБ Банк визнали неплатоспроможним. У всіх трьох
відкликали ліцензії наприкінці 2018 р. За інформацією НБУ: 10 липня 2018 р. Національний
банк надав дозвіл на реорганізацію ВіЕс Банку шляхом приєднання до ТАСкомбанку. Після
завершення реорганізації банку, Національний банк відкликав банківську ліцензію у ВіЕс
Банку 30 жовтня 2018 року. 3 квітня 2018 року БМ Банк отримав згоду НБУ на повернення
банківської ліцензії та перетворення на фінансову компанію. 6 листопада 2018 року
відповідна банківська ліцензія була відкликана у БМ Банку. 27 листопада 2018 року
Національний банк визнав неплатоспроможним ВТБ Банк. 18 грудня 2018 року
Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
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прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ВТБ Банку. В Україні є
також банки з приватним російським капіталом. Серед них "Альфа-Банк Україна". За
обсягами активів він входить до першої десятки банків, які працюють в Україні. Свою
приналежність сам банк формулює так: "Банк належить до приватної інвестиційної
холдингової компанії ABH Holdings S.A. (ABHH) з головним офісом у Люксембурзі, що має
інвестиції у фінансові установи в Україні, Білорусі, Казахстані, Нідерландах і Росії, а також
представництва на Кіпрі та у Великобританії".
"Пошта, телеграф, телефон"? Що ж до інших галузей, то, попри велику кількість
інформації в ЗМІ, точних даних щодо російських активів в Україні немає. "Хоча на слуху
постійно є історії і про скраплений газ, і про дизель, де йдеться про українських бізнесменів,
пов'язаних із російськими політиками, на жаль, достеменно нічого сказати не можна". каже Дмитро Яблоновський із Центру економічної стратегії. "Російського бізнесу в Україні
стало помітно менше у більшості галузей, однак подекуди вплив все ще великий", - каже
Андрій Безп'ятов, директор аналітичного департаменту Dragon Capital. "Найбільша частка
впливу, мабуть, в телекомі, оскільки два найбільші оператори зв'язку мають російських
акціонерів ("Київстар" та МТС)", - каже експерт. Цю інформацію підтверджує і керівник
аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій: "Найбільші українські
мобільні оператори так чи інакше мають російське коріння, - це "Київстар" і МТС". Сам же
"Київстар" про себе пише, що "входить до складу VEON, однієї з найбільших у світі
інтегрованих телекомунікаційних компаній, з головним офісом у Нідерландах". Vodafone
Україна, який наслідує бізнес МТС, на своєму сайті оминає цей період своєї історії, подаючи
лише історію британського Vodafone. "Бренд змінивcя, а коріння - російське - залишилося", наполягає Олександр Паращій. Андрій Безп'ятов натомість радить подивитися у річні звіти
російських компаній. У російського МТС серед активів перерахований Vodafone Україна, а у
VEON (колишній Vimpelcom) "Київстар" фігурує через акціонера компанії Altimo, який,
водночас, є телекомунікаційним підрозділом російської "Альфа-групп".
Неочевидна енергетика. В ще одній галузі, де присутність російського капіталу
виглядає очевидною, все також досить заплутано. "Якщо говорити про російських
бізнесменів чи бізнесменів, які мають російський паспорт, то немала присутність є в
енергетичній галузі, зокрема, в електроенергетиці, де так звана "лужніковська група", або
VS Energy, основним акціонером якої є російський політик Олександр Бабаков, має інтереси
в ряді обленерго, в нерухомості", - каже Олександр Паращій. Те саме прізвище і ту саму
компанію називає у Андрій Безп'ятов. Нещодавно Антимонопольний комітет зацікавився
купівлею холдингом ДТЕК двох обленерго, що входять до групи VS Energy. ДТЕК входить до
фінансово-промислової групи СКМ, яку контролює Рінат Ахметов. Контроль над VS Energy,
коли група приватизувала українські обленерго, приписували росіянам. Бенефіціарами VS
Energy ЗМІ називали кілька російських бізнесменів, у тому числі Олександра Бабакова. Він
зараз у санкційному списку ЄС та США через дії РФ в Криму. Тепер на сайті компанії йдеться
про те, що корпоративне управління Групи VSE здійснюється українською ТОВ "ВС Енерджі
Інтернейшнл Україна" та нідерландською VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. Кінцевими
бенефіціарами Групи VSE є Валтс Вігантс (Латвія), Віліс Дамбінс (Латвія), Артурс Альтбергс
(Латвія), Олег Сізерман (Німеччина), Марина Ярославська (Німеччина). Сам Олександр
Бабаков в одному з інтерв'ю рік тому заперечував, що має власність в Україні. "Я не володію
жодними активами. Це очевидно і факт, при чому років десять уже п'ятнадцять", - сказав
він. Аналітики також називають серед інших можливих активів російського політика і
бізнесмена феросплавний бізнес і нерухомість.
Із російського у європейське. Все ще більш заплутано із нафтою та нафтопродуктами. Більшість російських нафтових компаній провели ребрендинг свого бізнесу в Україні.
Тепер навіть аналітикам важко зрозуміти, чи заправки лише змінили назву, чи власника.
"Формально відбувся ребрендинг. Наприклад, AMIC і Glusco замість "Лукойлу" і "Роснефти".
Проте не зовсім очевидно, що вони повністю продали свої мережі", - каже Андрій Безп'ятов.
"Лукойл" ховається під брендом AMIC. А от із ТНК - не зовсім зрозуміла історія. Вони теж
провели ребрендинг, але чи продали вони цей бізнес, чи ні - незрозуміло", - розповідає
Олександр Паращій. "Після введення додаткових санкцій я помітив, що залізничні вагони,
на яких раніше був логотип російської компанії, зафарбовані, і згори написані якісь
прибалтійські назви", - каже Дмитро Яблоновський. Експерту хотілося б, аби така сама
інформація, яка є по кінцевих бенефіціарах банків, була б і по інших галузях, хоча б
стратегічних. "Щоб точно знати, хто стоїть за тою чи іншою компанією, яка постачає,
наприклад, дизель, який використовує залізниця чи армія", - каже пан Яблоновський.
Непрямі свідчення. Поки відкритої інформації щодо кінцевих власників
підприємств у різних галузях української економіки немає, присутність в них російського
капіталу можна оцінювати лише опосередковано. Росія все ще залишається найбільшим
торговельним партнером України серед решти країн. Хоча обсяги торгівлі з цією країною
останніми роками кардинально зменшилися. Якщо брати до уваги не окремі країни, а
об'єднання, то Росія вже кілька років тому поступилася місцем беззаперечного найбільшого
торговельного партнера України Європейському Союзу. Зараз на ЄС припадає близько 43%
українського експорту і майже 41% українського імпорту. Але попри це Україна досі
імпортує з Росії на понад 8 млдр доларів - це у понад два рази більше, ніж експортує до цієї
країни. Левова частка імпорту - енергоносії - нафта і нафтопродукти, вугілля, а також
продукція хімічної промисловості. Певне уявлення про те, у яких галузях української
економіки працює російський бізнес, можна отримати і з даних про інвестиції. За даними
Державної служби статистики, станом на кінець 2018 року 68,5% інвестицій із Росії були
спрямовані у фінансову та страхову діяльність. Другий найбільший напрямок - оптова і
роздрібна торгівля. Туди пішли 12% російських інвестицій. Ще 8% отримала
промисловість. Загалом, на кінець 2018 року російські інвестиції в Україну перевищили 1
млрд доларів, і порівняно із початком минулого року зросли на понад 200 млн доларів.
Звісно, є ще й така країна-лідер з прямих іноземних інвестицій в Україну, як Кіпр. Точно
сказати, скільки саме із інвестицій, що зайшли в Україну із кіпрських офшорних рахунків,
належать російським чи українським бізнесменам, - неможливо. Не варто також скидати з
рахунків фірми, зареєстровані у Нідерландах, Швейцарії чи на Британських Віргінських
островах. Як каже Дмитро Яблоновський, нещодавній скандал довкола операцій з
російськими активами в європейських банках показав, що російський бізнес успішно може
ховатися у Європі, і вже звідти потрапляти в будь-яку країну і в Україну також.
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Что будет с экономикой Украины
после виборов
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Экономику Украины, которая так и не восстановилась после кризиса
2014–2015 годов, ждут новые неприятности. Об этом пишет Антон Дранник
на портале издания vesti-ukr.com
Нацбанк прогнозирует, что этот год станет еще тяжелее , чем предыдущий: темпы
роста экономики сократятся, а сбережений, которые обеспечивали устойчивый
потребительский спрос, у украинцев практически не осталось. Еще больше опасений
вызывают сообщения МВФ о возможном мировом кризисе, который из-за специфики
нашей экономики может окончательно обрушить курс национальной валюты. "Вести"
разбирались, к чему готовиться после выборов.
Сами по себе выборы не повлияют на экономическую ситуацию, уверены эксперты.
Украинская экономика плывет по волнам мировой внешнеэкономической конъюнктуры.
Поэтому напрямую выборы на экономику не влияют. Реальное влияние может оказать
только та экономическая политика, которая будет проводиться после выборов. Но, как
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показывает практика, она все время одинаковая и приводит к еще большей
деиндустриализации и увеличению сырьевой составляющей ВВП, в случае Украины — это
аграрный сектор. При этом, как показывает статистика, чем выше доля сельского хозяйства
в структуре экономики, тем страна беднее. Например, если в 2000 году в Украине в
структуре экспорта аграрный сектор занимал 11%, то в 2018-м — уже 40%. Если брать
долю аграрного сектора в ВВП, то в середине 2000 года она была 8%, а сейчас — 17%. И, как
мы видим, страна богаче от этого не стала", — подчеркнул экономист Виктор Скаршевский.
По его словам, все, что сегодня имеет влияние на экономику, — это мировые цены на сырье.
"Если взглянуть на динамику ВВП Украины и динамику мировых цен на сырье за последние
20 лет, то прослеживается четкая корреляция, которая подтверждает, что ни
многочисленные избирательные кампании, ни аннексия Крыма, ни революции, ни военные
действия особо не влияют, а зависимость от внешних факторов как была, так и осталась",
— резюмировал Скаршевский. В то же время косвенное влияние выборы все же окажут. Как
говорят эксперты, из-за отсутствия политической стабильности, у бизнеса нет уверенности
в завтрашнем дне. Это в свою очередь давит на гривню. "В 2017 году в Украину зашло около
$2 млрд, что на 40% меньше, чем в 2016-м. А в 2018 году мы получили еще меньше — $1,5
млрд. Это свидетельствует о том, что наша страна пока неинтересна инвесторам", —
отмечает экономист Андрей Новак. При этом, по его мнению, ни война, ни коррупция, о
которых часто любят говорить политики в отговорках, сегодня не являются основными
причинами
низкого
инвестиционного
климата.
"Главная
причина
—
это
непрогнозированность экономической политики правительства. Каждый инвестор, перед
тем как вложить деньги, составляет бизнес-план как минимум на десять лет. А как это
сделать, если налоговые, таможенные, административные и лицензионные правила
меняются чуть ли не ежемесячно. Это если не говорить о регулярном давлении на бизнес со
стороны контролирующих органов и высоких ставках налогообложения. В такую среду
большие деньги никто вкладывать не будет", — считает Новак. По версии экспертов НБУ,
рост экономики Украины может наступить только в 2020–2021 году, когда монетарная
политика будет смягчена, а инвестиции будут расти на фоне снижения политической
неопределенности. Другими словами, рост экономики Украины настанет только тогда,
когда страну перестанет "штормить" после выборов и инвесторы обратят на нее внимание.
Национальный банк Украины же дает неутешительный прогноз по Украине:
падению экономики в 2019 году быть. В НБУ уверены, что деньги высасываются выборами,
поскольку в стране выбирают и президента, и парламент. Из-за этого темпы роста
экономики скатятся до показателя в 2,5%, что на 0,8% ниже показателей прошлого года. А
это, как говорят эксперты, значит только одно: Украина еще больше отстанет в
экономическом развитии от других развивающихся стран. "Если сравнивать с другими
государствами, то темпы отставания в этом году будут в среднем в два раза. Если в 2018
году Украина выросла на 3,3%, то соседняя Польша, объем ВВП которой в пять раз больше
украинского, — на 4,8%. Это значит, что польская экономика на 1,5% растет быстрее, хотя
она и так больше. В этом году, по прогнозу НБУ, ситуация еще ухудшится, так как
развивающиеся страны снова вырастут примерно на 5%, а мы продолжим отставать", —
сказал "Вестям" Скаршевский. При этом он отметил, что даже тот незначительный рост
достигается не за счет увеличения объема инвестиций и повышения производительности
труда, а благодаря высоким мировым ценам на металл, руду, зерно и за счет торговли
импортными товарами на внутреннем рынке. "В этом году еще добавилось сельское
хозяйство. Вот вся структура роста нашей экономики. Она очень некачественная и
краткосрочная. Потому что если будет коррекция на сырьевых рынках или, не дай бог,
финансовый кризис, о котором предупреждал МВФ, то сразу же просядет украинский
экспорт, что повлияет на девальвацию и сокращение производства внутри страны, а
результат — снижение реальных доходов населения", — отмечает Скаршевский. Такой
сценарий вполне вероятен. По словам исполнительного директора Международного фонда
Блейзера Олега Устенко, сырьевые рынки самые волатильные. "Поэтому если будет
происходить замедление темпов роста мировой экономики, это будет сопровождаться
одномоментным падением цен на сырье. И в таком случае мы можем даже не получить
2,5% в 2019 году", — сказал "Вестям" Устенко. Курс доллара в Украине, который за неделю
до первого тура выборов закрепился вблизи психологической отметки 27 грн/$, будет
стабильным до августа. Такое мнение в комментариях газете "Вести" высказали
экономисты. "Мы будем видеть курс в коридоре 26,90–27,10 грн/$. Никаких резких скачков
я не предвижу. По причине того, что все ждут выборов как деловую точку отсчета", —
сказал "Вестям" финансовый консультант Василий Невмержицкий. Такого же мнения
придерживается и генеральный директор рейтингового агентства "Евро-Рейтинг"
Григорий Перерва. При этом он отметил, что влияние выборов крайне незначительное.
"Укрепление гривни — это сезонный фактор. В страну заходит валютная выручка
экспортеров, а также валюта для покупки ОВГЗ. Фактор выборов мог присутствовать
косвенно, посредством завоза в страну валюты для избирательных кампаний.
Теоретически это могло повлиять на укрепление курса, но оценить это крайне сложно. В
любом случае в укреплении гривни преобладают экономические факторы. Спокойствие на
валютном рынке сохранится приблизительно до августа", — резюмировал Перерва.
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На тлі рекордних показників щодо інфляції, банківського сектору та
ВВП на кінець минулого року, початок 2019 р. був характерний певним
уповільненням. Про це пише Діденко Сергій на ua.news
Зокрема, за 2 міс. економічна активність у цілому залишалися помірною – у річному
вимірі індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) знизився на 0.5% передусім через
падіння обсягів промислового виробництва. Попри зниження показників попереднього
періоду, у порівнянні з січнем 2019 року, показники лютого поліпшилися майже за всіма
видами діяльності, крім гуртової торгівлі та енергетики. Зокрема прискорилося зростання
роздрібного товарообороту та пасажирських перевезень, що свідчить про стійке зростання
споживчого попиту. Останній підтримувався високими темпами зростання заробітних плат,
які в лютому збільшилися (до 20.4% р/р та 10.7% р/р у номінальному та реальному вимірах
відповідно). Індекс реальної заробітної плати у лютому 2019 році у порівнянні з січнем
2019 року становив 101,7%, а відносно лютого 2018 року – 110,7%.
Результат зовнішньоекономічної діяльності. За даними НБУ, у лютому поточний
рахунок платіжного балансу зведено з дефіцитом (0.4 млрд дол.) унаслідок суттєвого
прискорення зростання імпорту товарів, на що вплинули тимчасові чинники. Зростання
експорту товарів залишалося стійким завдяки подальшому нарощенню постачання
продовольчих товарів. За фінансовим рахунком приватний сектор забезпечив незначний
приплив капіталу (0.1 млрд дол.). У результаті платіжний баланс зведено з дефіцитом (0.2
млрд дол.), що разом з виплатами перед МВФ призвело до незначного скорочення
міжнародних резервів (до 20.2 млрд дол. або 3.3 місяця майбутнього імпорту).
Бюджетно-фіскальний сектор. Дефіцит державного бюджету істотно звузився (до
1.8 млрд грн) завдяки поліпшенню доходів та уповільненню зростання видатків. Доходи
зросли (на 24.8% р/р) як коштом внутрішніх податків, так і надходжень з імпортованих
товарів на тлі прискорення зростання імпорту. Однак значний внесок у зростання доходів
мали й тимчасові чинники, зокрема розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.
Зростання видатків уповільнилося (до 9.6% р/р), зокрема через вирівнювання бази
порівняння для витрат на підтримку Пенсійного фонду. Завдяки меншому дефіциту
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державного бюджету і традиційному профіциту місцевих бюджетів зведений бюджет
повернувся до профіциту (5.1 млрд грн).
Монетарна політика та фінансовий сектор. У лютому 2019 р. споживча інфляція
сповільнилася до 8.8% р/р з 9.2% р/р у січні. У місячному вимірі ціни зросли на 0.5%. Як
засвідчують дані, опубліковані Державною службою статистики України, у місячному
вимірі ціни зросли лише на 0,5%, а з початку року на 1,5%. Фактичний показник інфляції в
лютому практично відповідав траєкторії прогнозу. На березневому засіданні з питань
монетарної політики Правління НБУ прийняло рішення залишити облікову ставку
незмінною на рівні 18.0% річних. Облікова ставка НБУ має не лише індикативний характер,
а й ключовий – інструмент грошово-кредитної політики, з усіма причинно-наслідковими
передавальними ефектами впливу на економіку країни, тому фактор ставки визначав
вартість ринкових ресурсів. Так, дохідність гривневих ОВДП у березні у порівнянні з
попереднім місяцем практично не змінилася. В підсумку за січень-березень 2019 року
нерезиденти наростили свої вкладення в ОВДП в 3,2 раза (в вартісному вираженні — на
13,9 млрд грн). Високі ставки по ОВДП, на рівень яких впливає і зберігається на високому
рівні облікова ставка НБУ, переважили політичні ризики, що обумовлені виборчим циклом
2019 року. Йдеться переважно про придбання іноземцями «коротких» облігацій, термін
обігу яких знаходиться в межах від 3 до 6 місяців. Враховуючи досвід минулих років,
погашення цінних паперів може обумовити надмірний попит та девальваційні тенденції,
які припадають на червень-липень поточного року. Імовірність зростання вкладень в їх
держпапери підвищується. Відносно України це може привести до того, що частина коштів,
отриманих від погашення короткострокових ОВДП не буде конвертована в іноземну
валюту, а буде реінвестована в боргові держпапери України. UIIR також залишався майже
незмінним, незначно коливаючись біля нижньої межі коридору ставок НБУ за
інструментами постійного доступу. Водночас у відповідь на зниження вартості
міжбанківських ресурсів у лютому та послаблення попиту на кредити в умовах низької
ділової активності на початку року вартість кредитів зменшилася. Також знизилася
дохідність депозитів ДГ у національній валюті.
Валютний ринок. На валютному ринку за три перших місяці 2019 року гривня
зміцнилася відносно долара на 1,8%, відносно євро на 3,7% (при оцінці динаміки курсу
гривні до євро потрібно врахувати підвищення курсу долара до євро за цей період з 1,14 до
1,12. Станом на березень, на валютному ринку зберігалася сприятлива ситуація завдяки
припливу іноземних портфельних інвестицій та збільшенню пропозиції іноземної валюти з
боку клієнтів банків у першій половині місяця. Останнє, серед іншого, пов’язано із
завершенням строків сплати річних податків до державного бюджету. Водночас у другій
половині березня попит на ІВ зріс, що частково демонстрував ситуативну купівлю з боку
окремих учасників ринку. Надалі, стабільність валютного ринку України визначатимуть
такі фактори: експорт аграрної продукції — врожаю минулого року зернових, який був
рекордним – 70,1 млн тон. Отримано найвищі в історії показники валового збору
кукурудзи, сої, соняшнику. Експортний потенціал аграрної продукції – істотний чинник
стабілізації валютного ринку, який і надалі буде впливати в короткостроковій перспективі;
зростання попиту на продукцію і напівфабрикати з чорних металів (вони є другою після
сільгосптоварів статтею українського експорту). Ціни демонструють позитивну динаміку
— за перші три місяці 2019 року вартість метричної тонни сталі зросла на 6%; закупівлі
природного газу з настанням тепла знижуються, що зменшує попит на іноземну валюту.
Зовнішні фактори, які обумовлюють стан валютного ринку, також обумовлюють
оптимістичний прогноз. Зокрема, йдеться про позитивні очікування ринків, що
розвиваються. Цей чинник може справити позитивний вплив на стабільність гривні в
перспективі до кінця року. Нагадаємо, американський центробанк вирішив згорнути
програму посилення монетарної політики, яка тривала чотири роки. На засіданні
Федерального комітету було прийнято рішення не змінювати ключову ставку, а також
оголошено про плани згорнути чинну з 2017 року програму скорочення балансу, в рамках
якої вона гасить державні та іпотечні облігації, які було куплено в процесі трьох раундів
«кількісного пом’якшення». Відтак, підвищення ставок і посилення монетарної політики,
швидше за все, не буде в США, Великобританії та ЄС. Причинно-наслідковий зв’язок
жорсткості монетарної політики та відтоку капіталу країн з ринками, що розвиваються
полягає в реакції підвищення внутрішніх ключових ставок. Це відбивалося на збільшенні
вартості фінансового ресурсу в відповідних країнах, що згодом призводило до падіння
інвестицій. Необхідно підкреслити, що за оцінками Інституту міжнародних фінансів (IIF), у
2018 році приплив капіталу до економік, що розвиваються, за винятком Китаю, скоротився
на 30%. Причина – жорстка монетарна та м’яка фіскальна політика в США. Менший
приплив капіталу призвів до падіння акцій відповідних країн (за 11 місяців індекс MSCI
EM знизився на 12.2%), знецінення їхніх валют (індекс MSCI EM Currency упав на 3.6%) та
підвищення дохідності їхніх єврооблігацій. Тимчасове зупинення підвищення ставки ФРС
є позитивним сигналом, який засвідчує скорочення провокативних факторів відпливу
капіталу із країн з ринками, що розвиваються. Звичайно, істотний вплив на курсову
динаміку може надати продовження співпраці України з МВФ.
Період виплати
заборгованості, яку реструктуровано п’ять років тому, вже на часі, відтак Україні необхідно
рефінансувати борговий тягар в найближчі два роки з валютних резервів, які складають 20
мільярдів доларів. На тлі поточних боргових зобов’язань було б украй бажано продовження
залучення кредитів МВФ і пов’язаного фінансування. У світлі тенденцій світового ринку,
можна окреслити декілька сценаріїв, перший із яких є не лише оптимістичним, а й
реалістичним: співпраця з МВФ, сприятливі ціни на світових ринках. В перелічених умовах,
наступні кілька років наша економіка має шанс на зростання.
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Імовірність реалізації ризику більш стрімкого уповільнення світової
економіки дедалі зростає. Про це пише Діденко Сергій на сторінках інтернет
видання ua.news
Наголошується, що у 2019 р. зростання економіки уповільниться через послаблення
зовнішнього попиту, що обумовить необхідність дотримання жорсткої монетарної та
фіскальної політики, завдяки чому триватиме зниження інфляції. Серед ключових ризиків –
більш стрімке уповільнення світового економічного зростання та темпів зростання країн –
торговельних партнерів України, а також ризик несприятливої динаміки на товарних
ринках. Прогнозуючи тенденції подальшого економічного зростання, варто наголосити, що
ризики погіршення девальваційних та інфляційних очікувань генеруються посиленням
невизначеності в рік проведення виборів. Таким чином, залежно від перебігу подій на
політичній арені можуть погіршитися інфляційні очікування економічних агентів та поява
потреби у відповідній жорсткій реакції монетарної політики Національного банку України.
Залишається актуальним завданням збереження поточної динаміки співпраці із
міжнародними фінансовими організаціями, вчасного виконання взятих Україною
зобов’язань та отримання запланованих траншів фінансової допомоги. Це необхідно для
подолання періоду пікових виплат за зовнішнім боргом та подальшого проведення реформ.
Перспективою розвитку подальших відносин з МВФ є виконання ключових пунктів
меморандуму співпраці з Україною, які необхідні для здійснення реформ. Постпред МВФ в
Україні Йоста Люнгман зазначив, що всі вимоги документа, підписаного в грудні 2018 року,
важливі з точки зору макроекономічного значення. Серед основних умов меморандуму
Україна-МВФ є ринкова ціна на газ, виконання бюджету 2019 року, приватизація
держпідприємств, виконання Україною зобов’язань за зовнішніми боргами, запуск ринку
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землі. Якщо питання управління зовнішніми боргами наразі вирішується успішно,
ціноутворення на газ має альтернативні рішення в пошуку компромісу, то наступні дві
позиції – ринок землі та приватизація держмайна – залишаються проблемними.
Ринок землі. Як повідомляли раніше, Верховна Рада 20 грудня 2018 р. продовжила
на рік (до 1 січня 2020 року) мораторій на продаж земель сільськогосподарського
призначення. Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення
полягає у двох аспектах: політичному та економічному. Стосовно політичного контексту
проблеми, то зазначимо, що вже понад 16 років в Україні точаться дискусії навколо
земельної реформи. З огляду на політичні дивіденди, які приносить спекуляція навколо
питання створення та функціонування ринку землі, це може тривати ще нескінченно довго.
В економічному аспекті, за умов подальшого існування мораторію – земля залишається
неліквідним активом, а фермери через це не мають доступу до фінансових ресурсів. Землю
необов’язково продавати – під заставу землі можна отримати кредит, щоб розпочати
власний бізнес. За час існування мораторію в сільській місцевості відбулося практичне
знищення підприємництва. Сталось так, що власник земельної ділянки почувається зайвим
на селі, адже головними гравцями в агробізнесі стали орендарі, які за мізерну орендну
плату отримують доступ до головного виробничого активу, тоді як власники землі та їхні
сім’ї позбавлені економічної свободи й ресурсів для розвитку. Тобто мораторій абсурдний
як з правового, так і економічного погляду. Нагадаємо, за оцінками Світового банку, зняття
мораторію і запровадження ефективного ринку землі дало б Україні додаткові 1,6%
приросту ВВП щороку. Крім того, це могло б забезпечити до 2 млрд доларів доходу від
одноразового продажу державних земель та 250 млн доларів щороку від їх оренди.
Запровадження прозорого ринку землі забезпечує потенціал річного обсягу виробництва
на 15 млрд доларів.
Приватизація держмайна. Проблема успішної приватизації спостерігається в
Україні починаючи з 2005 року, що обумовлює проблему забезпечення надходжень до
державного бюджету країни. Законом України «Про державний бюджет України на 2019
рік», передбачено скорочення надходжень від приватизації на 4,2 мільярда гривень у
порівнянні з держбюджетом на 2018 рік — до 17,1 мільярда гривень. Варто зазначити,
плановий показник у розмірі 17,1 млрд гривень містилась у держбюджетах на 2015, 2016 та
2017 роки, а на 2018 рік план отримання надходжень від приватизації передбачав до 21,3
млрд гривень. В підсумку план надходжень від приватизації не виконувався жодного року.
Та ці роки не є виключанням, оскільки єдиним роком, коли зафіксовано перевиконання
плану щодо приватизації, був 2005 рік, коли за 24,2 млрд гривень продали
«Криворіжсталь» компанії Mittal Steel Germany GmbH. У 2018 році за перші сім місяців року
вдалося отримати лише 50 млн гривень. Проблеми з проведенням приватизації держмайна
вимусило Кабінет міністрів у 2018 році збільшувати обсяг фінансування державного
бюджету шляхом залучення запозичень через невиконання плану надходжень від
приватизації. Так, минулого року було збільшено джерела доходів за кодом класифікації
фінансування бюджету «Запозичення» у зв’язку зі зменшенням обсягу джерел
фінансування бюджету за кодом класифікації «Надходження від приватизації державного
майна». Таким чином, від приватизації держбюджет профінансований лише на 355 млн
грн. Отже, у 2018 році до державного бюджету від приватизації державного майна
надійшло лише 0,3 млрд грн, що становить 1,4% від початкового плану (21,3 млрд грн). Як
зазначає Фонд державного майна України на сайті відомства, за перший квартал 2019 року
від приватизації надійшло 184 млн грн. Це в 5,4 раза більше, ніж за відповідний період
минулого року. Відомство інформує з посиланням на сторінку фейсбук Віталія Трубарова,
керівника Фонду, що саме у першому кварталі 2018 року завершено старі процедури
приватизації, бо починаючи з 7 березня минулого року набув чинності новий закон про
приватизацію, і приватизацію розпочато за абсолютно новими, прогресивними,
європейськими правилами. Зі слів Віталія Трубарова, за весь час малої приватизації, а вона
стартувала восени 2018 року, продано державного майна на суму майже в 450 мільйонів
гривень. Як зазначає керівник Фонду: «Треба також розуміти, що найбільш вартісні,
конкурентні й інвестиційно привабливі підприємства так і залишаються не переданими
міністерствами до Фонду, а це 29 об’єктів малої приватизації, які можна успішно продати й
котрі могли б ефективно працювати з новим власником, сплачувати податки й створювати
нові робочі місця, » – наголошує Віталій Трубаров. Та у підрахунку, квартальні надходження
лише дещо перевищують 1% від річного плану, закладеного до закону про державний
бюджет (17,1 млрд грн). Нагадаємо, у Меморандумі з МВФ міститься норма про
приватизацію державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж
«Центренерго», вугільної компанії «Краснолиманська», підприємств «Індар» та «ПрезидентГотель-Київ» мають бути забезпечені у першій половині 2019 року.
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Как Украине выпутаться из
паутины МВФ
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Взаимоотношения
между
международными
финансовыми
организациями и Украиной все больше напоминают известную драму
"Бесприданница", в которой наша власть играет роль "девушки Ларисы", а
такие кредиторы, как МВФ или Мировой банк – соответственно Кнурова и
Вожеватова.
Правда, периодически в стране доносятся слабые голоса о том, что мы уже давно
стали в руках внешних кредиторов обычной "вещью", но вместо того, чтобы завернуть всех
проворовавшихся чиновников в одно большое клетчатое одеяло, украинцы продолжают
выборы без выбора, бессмысленные и беспощадные, как русский бунт. Превращаясь таким
образом в коллективно-собирательного Карандышева с его знаменитым: "Так не
доставайся же никому!". В начале апреля Мировой банк, он же Вожеватов нашей истории, в
своем экономическом обзоре региона Европы и Центральной Азии отметил, что и после
завершения нынешней кредитной программы stand-by (SBA) с МВФ (он же Кнуров)
Украина и дальше будет нуждаться в продолжении сотрудничества с Международным
валютным фондом. Объясняется это достаточно просто: в течение ближайших трех лет
наша страна столкнется с необходимостью выплаты значительных сумм по внешним
долгам, которые продолжат "браться" нынешней властью под рекордные проценты.
Достаточно сказать, что последние заимствования Минфина на внешних рынках в валюте
осуществлялись под ставку почти 10%, что означает одну весьма простую истину: за десять
лет такие долги удваиваются. Но это в валюте. На внутреннем рынке капитала долговые
обязательства в гривне размещаются вообще под "космос" в виде 20% годовых. И эти долги
нужно отдавать через 3-6 месяцев, что и сподвигло Минфин внезапно пересчитать
плановую сумму, необходимую для выплаты внешних и внутренних государственных
долгов в 2019-м г.: она была увеличена до 461 млрд грн, с прибавкой более 15 миллиардов.
Кому пойдет дополнительный эквивалент 500 млн евро? Как раз на погашение упомянутых
выше сверхкоротких ОВГЗ, выпущенных с начала года на 3-6 месяцев под 20% годовых. Не
трудно отследить и "карман" этого "кэша". Вот такая "последняя гастроль" накануне
выборов... Естественно, для обеспечения кредиторам постоянных "именин сердца" нужно
перезанимать, чтобы затем снова отдавать. По данным Мирового банка, нашей стране
ежегодно необходимо примерно $11 млрд (около 8% ВВП) для выплаты суверенных долгов
и финансирования дефицита государственного бюджета. Цифра достаточная для того,
чтобы травмировать хрупкое сознание и в более стабильные времена. А нынче и подавно.
Рост внешнего долга любой страны происходит в результате превышения внутренних
расходов над доходами - как следствие, такая страна больше покупает импортных товаров,
чем экспортирует своих, увеличивая отрицательное сальдо счета текущих
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операций.Дефицит торгового баланса компенсируется положительным сальдо по
финансовому счету, который формируется за счет привлечения кредитов и продажи
национальных активов нерезидентам. В результате функционирования подобной модели
такая страна и становится нетто-заемщиком. Модель формирования нетто-долга может
иметь продуктивную и непродуктивную форму. В первом случае расходы превышают
доходы по причине инвестиционного бума, во втором - в результате банального проедания.
В Украине как раз наблюдается второй вариант. В этих условиях дефицитный торговый
баланс запрограммирован, а его компенсация осуществляется за счет трудовых переводов
из-за рубежа и внешних кредитов. Нашу ситуацию поможет описать двухпериодная модель
межвременного ограничения внешнего долга, разработанная в соответствии с теорией
эквивалентности Рикардо. Итак, размер внешнего долга определяется межвременными
ограничениями. Если страна отдает приоритет текущему потреблению, а не будущему - она
влазит в долги (первый период), формируя отрицательное сальдо счета текущих операций.
Во время второго периода происходит резкое сокращение внутреннего потребления на
фоне увеличения экспорта и погашения внешних долгов. Простыми словами: первый
период - время разбрасывать камни, а второй - собирать. Формирование двух указанных
выше периодов каждая страна использует по-своему. В идеале - во время первого
создаются экспортоориентированные отрасли, которые во время второго помогают стране
выплатить внешние долги. Принцип достаточно прост: за счет заимствований провести
структурную перестройку экономики и повысить уровень экспортируемой добавочной
стоимости. Так поступал Китай и другие успешные развивающиеся страны. Украина же
использовала первый период для обычного проедания своего будущего и теперь переходит
ко второму этапу со значительно ослабевшим экспортным потенциалом. Рецепт решения
данной проблемы от Мирового банка прост как "лом пожарный универсальный": для
развития резистентности к внешним сырьевым и финансовым шокам Украине необходимо
провести структурную трансформацию экономики и "вмонтироваться" в мировые цепочки
добавочной стоимости, причем как можно выше по уровню ценовой аккумуляции. Для
этого счастья нужно всего ничего: быстрый экономический рост и капитальные
инвестиции в сектора экономики, еще способные выпускать товары с высоким уровнем
добавочной стоимости. То есть нужны деньги, много денег, и быстрый экономически рост.
Но вот как это сделать Украине в нынешней долговой парадигме, Мировой банк не
уточнил. Дело в том, что до трети бюджетных ресурсов мы вынуждены направлять на
выплаты внешних долгов, попутно "стерилизуя" весь внутренний рынок капитала, на
котором Минфин превратился в один большой "баблосос". То есть денег на развитие
экономики не будет. Банки и финансовые компании и дальше будут покупать ОВГЗ под
20% годовых вместо того, чтобы рисковать в реальном секторе. Кроме того, по условиям
реструктуризации внешних долгов "имени Яресько", Украина должна с 2020-го по 2040-й
годы выплачивать внешним кредиторам так называемые бонусы за свой экономический
рост: 40% прироста ВВП в случае, если его динамика составит 4%+. Быстро расти, чтобы
почти половину увеличения валового продукта отдавать внешним кредиторам…
Заманчивое предложение… Единственно правильный вариант для Украины – это
исландский сценарий по решению долговой проблемы, модифицированный под наши
реалии. То есть проведение всенародного референдума о моратории на выплату внешних
долгов и проведение на его базе новых переговоров с внешними кредиторами:
реструктуризация суммы задолженности на 50 лет и снижение процентной ставки до 5%
годовых с правом пересмотра в случае, если наши суверенные обязательства будут
продаваться в будущем по более низкой ставке доходности. Для этого варианта нужен
министр финансов, который, условно говоря, не будет метать черную икру прямо на
бутерброд финансовым спекулянтам и который поставит интересы своей страны выше
благополучия небольшой закрытой касты инвестиционных банкиров, которые активно
"топят" против такого сценария, пугая ужасами дефолта и курсом гривны "100". В то же
время вариант Исландии, которая не захотела стать "атлантическим Сомали", не является
для нас единственно возможным. Даже в формате сотрудничества с внешними
кредиторами можно не стать "восточноевропейским Сомали". Просто нужно согласовывать
кредитные программы развития экономики, а не обычное долговое рефинансирование,
когда кредиты дают лишь на возврат старых долгов, причем их еще и не хватает. Здесь
стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов. Первый. Украина обладает
достаточно низкой квотой в МВФ – 2,01 млрд SDR (2,7 млрд долларов). Причем лишь в 2016
году она была увеличена на 46%, а до этого была и того меньше. Размер квоты влияет на
сумму кредитования и частотность траншей. Как правило, МВФ выделяет стране кредит,
который превышает размер квоты в 6-8 раз: в нашем случае это от 17 до 22 млрд долларов,
что примерно соответствует самым крупным антикризисным программам 2008-го и 2015
годов. Кроме того, размер годовых траншей, как правило, составляет двукратную сумму
квоты, то есть для нас – 5,5 млрд долларов. Примерно с таких показателей мы, как правило,
и стартуем: в программе-2008 первый транш составил 4,5 млрд долларов, а в 2015-м – 5.
Второй, не менее важный, момент. Формат сотрудничества Украины и МВФ все время
крутится вокруг либо stand-by, либо расширенного EFF. Кредиты выгодные, но короткие.
Сегодня мы уже отдаем взятое несколько лет назад. А "144" реформы в самом разгаре…. В
то же время государство с низким подушевым ВВП может претендовать на получение
льготного финансирования: на 10 лет под 0,5% годовых, то есть почти бесплатно. Кроме
того, Украина, как страна чрезмерно зависящая от колебаний мировых сырьевых цен,
могла бы заключить с Фондом соглашение об открытии гибкой кредитной линии (ГКЛ) и
превентивной линии на предоставление ликвидности (ЛПЛ). В условиях кризиса и
быстрого разворачивания деструктивных процессов в экономике особое значение
приобретает механизм ускоренного кредитования. На данный момент среди всех форм
сотрудничества мы выбирали либо прямое кредитование в рамках квот, либо поэтапно
расширенное финансирование. В то время как в ближайшем будущем Украине потребуется
нечто большее: создание совместно с Фондом расширенного фонда структурной
перестройки экономики, а также фонда поддержки структурных преобразований.
Загвоздка состоит в том, что и льготное кредитование, и фонды структурной перестройки
предназначаются либо для слаборазвитых стран, либо для переходных экономик. Свой
первый шанс получить эти деньги мы упустили в 90-е годы прошлого века. Но сейчас у нас
появился второй шанс инициировать указанную выше льготную программу. Украина
сейчас входит в группу беднейших стран и процесс перехода к рыночной экономике у нас
еще не завершен, ведь наш формат – это скорее квазирыночная экономическая система с
высокой долей монополий и государства. Для начала Украине нужно … дать денег МВФ. Мы
должны увеличить свою квоту до 5 млрд долларов, с тем чтобы претендовать на получение
кредита в размере хотя бы 40 млрд долларов. Регламент МВФ позволяет 75% квоты
оплачивать векселями в национальной валюте. Следовательно, увеличение нашей квоты
на 2,3 млрд долларов до 5 потребует от нас внесение всего 0,5-0,6 млрд долларов "живых"
денег. Как показал опыт двух антикризисных программ 2008 и 2015 годов, финансовых
ресурсов, выделяемых Украине, слишком мало для проведения системных реформ и
слишком "много" для латания дыр в платежном балансе. Этим объясняется, с одной
стороны, неэффективность всех программ и общественное разочарование, а с другой – тот
факт, что все они были выполнены лишь на 50-64%. Получение у МВФ 40 млрд долларов на
десять лет под 0,5% годовых - вот та реальная задача, которую нашей стране нужно было
решать в процессе сотрудничества с МВФ. Ведь когда речь заходит о торговле, то почему-то
Камбоджа и Бангладеш, в конституции которых не записано стремление стать членом ЕС,
получают от Европы существенные преференции по программе беспошлинной торговли
"все, кроме оружия" и поставляют на европейский рынок не только аграрную продукцию,
но и товары легкой промышленности. Годовой экспорт Бангладеш в ЕС соизмерим с нашим,
вот только у нас товарооборот с Европой дефицитный, а у упомянутых выше стран – с
профицитом на уровне более 90% торгового оборота. И в то время как Камбоджа благодаря
таким программа удваивает за короткий срок ВВП, мы растем по методу "тысячи мелких
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шажков", который больше подходит для стран, меряющих историю тысячелетиями. А у нас
нет даже десятилетий, чтобы кардинально исправить ситуацию к лучшему. То же
происходит и с программами кредитования МВФ, когда Аргентина, чемпион мира по
дефолтам, "прокинувшая" в том числе и МВФ в начале нулевых, по первому звонку кризиса
получает от Фонда в 2018-м году программу сотрудничества на 40 млрд долларов с
аргументацией, что деньги нужны не только на выплату старых долгов, но и на новый
экономический импульс. В отношении Украины ЕС и МВФ ведут себя так, как будто мы
очень богатая, но немного уставшая страна, которой нужно всего лишь помочь прокачать
старые долги, и для этого ее достаточно немного подтолкнуть на пути реформ праведных.
А беспошлинные товары пусть лучше поставляет Камбоджа и Бангладеш, им нужнее. Равно
как и Аргентине важнее дать кредит в размере "сколько нужно", а не сколько "не жалко"
для запуска расчетов Украины по долговому счетчику. И тут мы упираемся в проблему
наших "элит" со старыми лицами. Ну не верит Запад в лице своих институций в их
бедность, прекрасно отслеживая с помощью той же системы финмониторинга "Эшелон"
движение каждого цента по их счетам. В их понимании, Украина – это не Бангладеш, ей
просто нужно потрусить копилку "элит". Проблема в том, что "трусить" некому. Тотальная
"омерта" и "кумовство". В этой системе "элиты" никогда не будут брать деньги в долг на
развитие страны и выторговывать максимальные торговые преференции для
национальной экономики. В ней всегда будет важен совершенно иной дискурс: защита
внешних активов провластных групп влияния и языковые упражнения оных с филейной
частью внешних кредиторов.
Читать полностью >>>
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Світовий банк відзначив економічний успіх України:
основні аспекти поступу
10.04.2019

Світовий банк оприлюднив доповідь під назвою «Світовий банк: Звіт
про економіку регіону Європи й Центральної Азії — квітень 2019». Про це
пише Діденко Сергій на порталі ua.news
У своїй щорічній доповіді експерти СБ зазначають, попри те, що приріст ВВП України
у 2018 р. прискорився до 3,3 %, залишаються макроекономічні виклики. Як зазначено в
огляді, зростання ВВП послуговується комплексним впливом низки сприятливих факторів,
зокрема: рекордний урожай, розвиток послуг та сприятливих умов внутрішнього попиту.
Споживання зростало через збільшення державних витрат, реальної заробітної плати та
грошових переказів. Експерти Світового банку окреслюючи виклики наголошують на брак
інвестицій, який пригальмовує поступ, обумовлюючи нерівномірність проведення
реформаторських перетворень.
Наразі високий рівень невизначеності в контексті
політичних ризиків, пов’язаних з виборами, а також низький рівень внутрішніх ресурсів.
Поступальний розвиток України істотно залежить від прискорення реформ і мобілізації
фінансування в необхідних масштабах, що забезпечить до 4 % ВВП. Виклики для економіки
обумовлює зовнішній борг, оскільки Україна має значні фінансові зобов’язання щодо
погашення державного боргу у 2019-2021 роках, зазначають експерти Світового банку.
Основні аспекти економічного розвитку. У 2018 році ВВП зріс на 3,3% (після 2,3 і
2,5% відповідно у 2016 та 2017 роках). Драйвером росту був рекордний врожай
агровиробництва, а також сектори, залежні від внутрішнього попиту — роздрібна торгівля
та будівництво (зростання перевищило 5%). Споживчий попит зберігся і набув стрімкого
росту у 2018 році на тлі істотного зростання заробітної плати, пенсій, значних надходжень
грошових переказів внаслідок трудової міграції до країн ЄС, а також відновлення
споживчого кредитування. Водночас, інвестиційний клімат погіршився, що обумовило
уповільнення інвестиційних вкладень до 9% (проти 18% у 2017 році). З негативних
факторів інвестиційного клімату основними є уповільнення реформ, невизначеність, яка
пов’язана з виборами та військовими конфліктами з РФ.
Перспективи економічного розвитку. Світовий банк зазначає, що зростання
суттєво залежить від підтримки імпульсу реформ для умов необхідного інвестування та
адекватної мобілізації фінансування. У 2019 році прогнозується зростання 2,7 відсотка,
оскільки інвестиції залишаються обмеженими складними зовнішніми умовами,
невизначеності, що продукує цикл подвійних виборів, що генерує високі інвестиційні
ризики та високу вартість зовнішніх запозичень. Зростання у 2019 році продовжиться
внаслідок підтримки секторів послуг і споживання. Триває зростання споживання, як
очікується, допоможе зменшити рівень бідності. Для стійкого імпульсу реформ необхідно
продовжити нещодавно ухвалені перетворення у сфері охорони здоров’я, освіти,
державного управління, пенсійного забезпечення та житлово-комунальних субсидій таким
чином, аби запобігти подальшому зростанню видатків, покращуючи при цьому якість
державних послуг. Важливим аспектом залишаються реформи, спрямовані на залучення
прямих іноземних інвестицій, — це важлива рушійна сила експорту та інтеграції в ГЛДВ.
Зокрема, Україні необхідно продовжувати побудову ефективної системи боротьби з
корупцією задля досягнення верховенства права, а також пришвидшити приватизацію,
сприяти скороченню частки неробочих кредитів та забезпечувати макроекономічну
стабільність. Успішні реформаторські дії обумовлять відновлення стійкого зростання до
рівня 4 % у середньостроковій перспективі після зникнення невизначеності, пов’язаної з
виборами, наголошують у звіті.
Виклики та ризики для економіки. Як зазначають у Світовому банку, для
підтримки макроекономічної стабільності Україна потребує істотних за масштабами
фінансових ресурсів у найближчі три роки, що вимагатиме мобілізації міжнародного
фінансування та забезпечення фіскальної цілі дефіциту бюджету країни на рівні 2,5% ВВП.
В середньостроковій перспективі, після завершення поточної кредитної програми Stand-by
(SBA) Міжнародного валютного фонду в березні 2020 року, Україні, як і раніше буде
необхідна співпраця з МВФ. Державний борг країни є вагомим викликом. Україні потрібно
близько $ 11 млрд на рік (8% ВВП на рік) рік) для погашення державного боргу та
фінансування дефіциту Держбюджету у 2019, 2020 та 2021 роках. Критично важливими є
підтримка належного імпульсу реформ, залишаючись та траєкторії розвитку відповідно до
рекомендацій та вимог МВФ. Рада Міжнародного валютного фонду 18 грудня 2018 року
ухвалено нову кредитну програму Stand-By для України на 14 місяців. Перший транш у $ 1,4
млрд за новою кредитною програмою Україна отримала 21 грудня. Загальний обсяг
фінансування в рамках нової програми – $ 3,9 млрд. Так, у 2019 році Україна очікує від МВФ
ще $ 2,5 млрд. Україна залишається вразливою до зовнішніх шоків і циклів цін на сировинні
товари обумовлені незавершеними структурними перетвореннями економіки. Щоб
підвищити стійкість до зовнішніх потрясінь Україна потребуватиме більш стійкого
економічного зростання, розвитку секторів, що пов’язанні з торгівлею та значних
технологічних переділів з високим рівнем доданої вартості. Це вимагатиме значних
капітальних вкладень та поглибленої інтеграції в глобальну структуру виробничо-збутових
ланцюжків, зазначається у звіті. Нагадаємо, 8 лютого 2019 року – Сиріл Мюллер,
регіональний Віце-президент Світового банку в країнах Європи та Центральної Азії,
відвідав Київ з чотириденним візитом, щоб високо оцінити впроваджені широкі
реформаторські ініціативи України, які призвели до схвалення Світовим банком у грудні
2018 року гарантії на політику розвитку розміром 750 млн дол. США на підтримку бюджету.
На той час зазначалося, що для відновлення зростання продуктивності необхідно провести
реформи в трьох сферах, зокрема: 1) створити умови, які б підтримували розвиток
приватного сектора шляхом коригування ролі держави; 2) розв’язання проблеми надлишку
заборгованості за допомогою посилення правової бази, покращення фінансової системи та
зміцнення фінансового стану держави; та 3) зміцнення українських ринків шляхом зняття
мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та збільшення стимулів
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для акумулювання заощаджень і людського капіталу. «Упродовж кількох років Україна
зробила основні кроки на шляху до реформування пенсійної системи, охорони здоров’я та
енергосубсидій, та прийняла законодавство з метою створення Антикорупційного суду і
посилення державних банків», — зазначив пан Мюллер. — «Однак необхідно більше зусиль,
щоб результати, досягнуті сьогодні, стали основою для проведення подальших реформ,
особливо у сфері відокремлення функцій (анбандлінгу) в газовому секторі, розв’язання
проблеми неробочих кредитів у банківському секторі та вільного продажу землі».
Читати повністю >>>
© Діденко Сергій
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Судьбы третьих. Как сложились карьеры главных
непроходных кандидатов в президенты
31.03.2019

Выборы президента — это не только победитель и проигравший
кандидат, за ними всегда идет третий. Интересно, кто он и зачем вступает в
гонку. Об этом пишет Денис Сарбей на страницах он-лайн издания dsnews.ua
Обычно на президентских выборах все обращают внимание на выигравшего
кандидата и того, кто ему проиграл. Но, кроме них, всегда есть еще "бронзовый призер",
который тоже обладает серьезным ресурсом, набирает достаточно серьезное количество
голосов и политическую карьеру после выборов заканчивать не собирается. Мы выяснили,
кто занимал "почетное" третье место на выборах от 1991 до 2014 гг. и как складывалась их
судьба до и после гонки.
Первым из третьих стал диссидент и правозащитник Левко Лукьяненко. На
выборах 1991 г. "отец независимости", как его называют за авторство Акта о
независимости Украины, набрал 1 500 377 голосов, или 4,49%, уступив Леониду Кравчуку и
Вячеславу Черноволу. До этого как один из лидеров диссидентского движения он на
мартовских выборах 1990 г. был избран в Верховный Совет УССР от округа в ИваноФранковской области, а в апреле того же года стал руководителем Украинской
республиканской партии, которая пошла параллельным курсом с Народным рухом.
Конкурировать с популярным коллегой-диссидентом Вячеславом Черноволом за
руководство Рухом Лукьяненко, естественно, не мог, поэтому и создал свою партию, в
которой оставался чуть ли не 20 лет. В 1992 г. он сложил депутатский мандат и занялся
развитием дипломатической службы Украины в должности посла в Канаде, хотя уже в
следующем году подал в отставку из-за несогласия с политикой Леонида Кравчука по
разделу Черноморского флота. На выборах 1994 г. он снова прошел в парламент от округа в
Волынской области, однако в большую политику ему вернуться было уже сложно. На
следующих парламентских выборах в 1998 г. договориться с другими мощными правыми
силами, в частности Рухом, Лукьяненко и УРП не удалось, и в Раду он не прошел. Впрочем,
вернуться в политику ему удалось уже на следующих выборах. В 2000-2001 гг. он стал
одним из лидеров протеста "Украина - без Кучмы". В 2002 г. объединился с одним из
лидеров оппозиции - Юлией Тимошенко, и Республиканская партия присоединилась к БЮТ,
Лукьяненко стал пятым номером в списке и прошел в Раду. Тогда Левко Григорьевич уже
не был лидером партии, а ею руководил Анатолий Матвиенко. В Раду Лукьяненко прошел
еще раз в 2006-м, но уже как беспартийный, по списку БЮТ, на выборы же в следующем
году он решил не идти. Один из самых известных диссидентов оставался активным
политиком вплоть до последних лет, страстно клеймя Виктора Януковича и поддерживая
Революцию достоинства и националистов, в ней участвовавших, - "Правый сектор" и "Азов".
Словом, автор "Исповеди в камере смертников" прожил долгую политическую жизнь, в
которой первые президентские выборы были важным, но всего лишь эпизодом.
Дольше всех лауреатом "бронзы" на выборах президента выпало быть
Александру Морозу. Политическую карьеру Александр Мороз начал еще в Советской
Украине. С 1983 г. он был секретарем Киевского облпрофсовета, а впоследствии - первым
секретарем РК КПУ. В 1990 г. Александра Мороза избрали народным депутатом Украины,
он стал лидером коммунистического большинства в парламенте. После запрета КПУ был
одним из инициаторов создания Социалистической партии Украины и возглавил ее, но на
первых выборах президента не баллотировался. Впервые Александр Мороз пошел на
выборы в 1994 г. и набрал на них 3 466 541 голос, или 13,33% - вполне неплохой результат,
но, чтобы тягаться с Кравчуком и Кучмой, этого было явно недостаточно. Кроме
баллотирования в президенты, глава Соцпартии несколько созывов подряд был нардепом
и проводил свою партию в парламент. Должность главы Верховной Рады политик занимал
дважды: при президентстве Кучмы - с 1994 по 1998 гг., и Виктора Ющенко - с 2006 по 2007
гг. Во время своего первого спикерства главный социалист сыграл ключевую роль в
принятии Конституции Украины. Тогдашний президент Леонид Кучма хотел провести
референдум: на народное обсуждение выносился тот вариант документа, который
концентрировал власть в руках президента. 27 июня 1996 г. Мороз инициировал
безотлагательное рассмотрение проекта, чтобы не допустить референдума, и депутаты
непрерывно принимали Основной Закон целые сутки - до утра 28 июня. На выборах-1999
главным оппонентом действующего главы государства выступал удобный ему главный
коммунист Петр Симоненко, и поспособствовал этому в значительной степени Мороз. Дело
было так: накануне президентских выборов, 24 августа, в День независимости в Каневе
четыре оппозиционных политика объявили о создании первой в истории независимой
Украины политической коалиции - "Каневской четверки". В ее состав вошли депутаты,
которые имели политический опыт и были оппозиционно настроены к власти:
председатель Рады Александр Ткаченко, экс-глава Рады Александр Мороз, бывший
премьер-министр Украины Евгений Марчук и мэр Черкасс Владимир Олийнык. Согласно их
договоренностям планировалось выдвижение от "четверки" единого кандидата. Однако
уже после того, как единственным кандидатом был объявлен Евгений Марчук, Александр
Мороз публично отказался от договоренностей и на президентские выборы пошел
самостоятельно, снова став третьим, получив 2 969 896 голосов, или 11,29%
соответственно. После первого тура президентских выборов в 2004 г., когда между собой
состязались Виктор Ющенко и Виктор Янукович, глава Соцпартии набрал 1 643 098
голосов, или 5,82%. Опять став третьим, он присоединился к "оранжевой коалиции", в
которой также состояла Юлия Тимошенко, и поддержал кандидатуру Виктора Ющенко, что
в значительной степени определило победу последнего. После коалиции с Партией
регионов и коммунистами в парламенте, избранном в 2006 г. к Морозу приклеился ярлык
"предателя", и на внеочередных выборах в Раду в 2007 г. партия не преодолела 3%-ный
барьер. Больше "бронзу" Морозу на выборах брать не удавалось, хотя он и пытался. В 2014
г. он вышел из Социалистической партии Украины, которую сейчас возглавляет одиозный
Илья Кива, и создал новую структуру под названием "За правду и справедливость", которая
превратилась в Социалистическую партию Александра Мороза. В выборах-2019 Мороз
сначала решил участвовать, но в последний момент снялся с выборов, объяснив это тем,
что "все решают олигархи".
Следующий по счету третий кандидат - Сергей Тигипко, который участвовал в
выборах-2010 и финишировал третьим, после Виктора Януковича и Юлии Тимошенко,
набрав 943 430 голосов, то есть 5,23%. Выходец из среды комсомольцев-активистов
"днепропетровского гнезда", Тигипко сделал стремительную карьеру. В 1991-м Тигипко
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становится зампредседателя правления коммерческого банка "Дніпро". А в марте 1992 . председателем правления нового днепропетровского Приватбанка. В 1994 г. Тигипко стал
внештатным консультантом президента Леонида Кучмы по вопросам денежной политики.
После этого он стал вице-премьером по вопросам экономической реформы в правительстве
Павла Лазаренко (апрель-июль 1997-го), вице-премьером по вопросам экономики в
Кабмине Валерия Пустовойтенко (1997-1999), министром экономики в правительстве
Виктора Ющенко. В 2000-м на довыборах в Верховную Раду в избирательном округе в
Павлограде становится нардепом, в 2002-м повторно проходит в парламент по списку
пропрезидентского блока "За единую Украину". За время политической карьеры Тигипко
был членом СНБОУ, входил в составы и руководил различными правительственными
комиссиями, советами и комитетами. В ноябре 2004-го ушел из большой политики.
Сосредоточился на управлении собственным большим бизнесом - финансовой группой ТАС,
в которую входили ТАС-Инвестбанк, ТАС-Комерцбанк, ТАС-Бизнесбанк, страховая
компания ТАС, клиника семейной медицины и ряд других активов. 18 марта 2008-го
премьер-министр Тимошенко заявила, что назначила Тигипко своим советником. В то же
время на пару с премьером он стал сопредседателем вновь созданного Совета инвесторов
при Кабинете Министров. 8 июля 2009 г. Тигипко уволился с должности советника главы
КМУ по собственному желанию. В июне 2009 г. вернулся в политику, а в 2010-м Тигипко
провел успешную кампанию и занял третье место на президентских выборах с результатом
3 211 257 голосов, или 13,06%. За его избирателя попыталась побороться Тимошенко,
пообещав сделать Тигипко премьер-министром, но он выбрал более идеологически
близкого Януковича. После выборов Тигипко получил пост вице-премьера по вопросам
экономики в правительстве "регионала" Николая Азарова. 9 декабря 2010-го в результате
начавшейся админреформы стал вице-премьер-министром - министром социальной
политики. В том же году он распустил свою партию "Сильная Украина" и был избран
заместителем лидера Партии регионов. В результате президентских выборов 2014 г.
Тигипко не смог повторить свой результат образца 2010-го и занял лишь 5-е место среди
всех кандидатов с результатом 5,23%, после чего опять с головой ушел в бизнес.
Последний из третьих на сегодня - Олег Ляшко. Главный любитель коров и
владелец "ляшкобуса" до начала своей политкарьеры работал журналистом и редактором
ряда газет: "Молодая гвардия" (Киев), "Коммерческие вести", приложение "Политика"
газеты "Правда Украины", газета "Политика" (закрыли за разглашение государственной
тайны), "Свобода". Политическую карьеру Ляшко начал с того, что пытался пройти в
Верховную Раду на выборах 2002 г., но потерпел поражение. Однако ему удалось стать
нардепом в 2006 г. от Блока Юлии Тимошенко, в парламенте он был заместителем
председателя комитета по вопросам бюджета. А в следующем созыве Ляшко возглавлял
временную следственную комиссию Рады по расследованию возможных фактов нарушения
закона в сфере имущественных, земельных, финансовых и других отношений тогдашним
мэром Харькова Михаилом Добкиным и секретарем Харьковского горсовета Геннадием
Кернесом. После победы Януковича на выборах в 2010 г. Ляшко исключили из фракции
БЮТ "за сотрудничество с коалицией большинства, в частности, за голосование за
изменения в Конституции, закон о Кабинете Министров и Регламенте Верховной Рады
Украины". Перед этим вспыхнул известный скандал, когда в сети появилось видео допроса
(в 1993 г.) человека, похожего на Ляшко. На кадрах человек признается следователю, что
вступал в гомосексуальные отношения с высокопоставленным чиновником по имени Боря
в обмен на помощь в решении личных вопросов. Несмотря на подпорченную репутацию, в
2012 г. Ляшко снова стал народным депутатом: был выдвиженцем собственной
Радикальной партии и занял должность заместителя председателя комитета Рады по
вопросам финансов и банковской деятельности. Поддержав Майдан, в 2014 г. Ляшко занял
третье место на выборах президента Украины, набрав 1 500 377 голосов, что составило
8,32%. Осенью того же года Ляшко удалось в третий раз стать нардепом и провести в
парламент не самую маленькую фракцию. В 2015 г. после голосования за децентрализацию
Ляшко заявил о выходе его партии из коалиции и переходе в оппозицию. Впрочем, его
"оппозиционность" оказалась весьма условной - "радикалы" легко могли добавить голосов
для важного законопроекта коалиции. Скорее всего, на выборах 31 марта главному
"радикалу" не удастся стать третьим снова, что, впрочем, для Ляшко не слишком важно.
Главное для него обеспечить задел для проведения в парламент своей фракции.
Подытоживая, можно сказать что никому из третьих так и не удалось стать хотя бы
вторым. Похоже, третье место на президентских выборах ставит на политике некое клеймо
непроходного. Сохранится ли такая тенденция после нынешних выборов, где на почетное
третье место "претендуют" три главных кандидата, узнаем в ближайшее время.
Читать полностью >>>
© Денис Сарбей
По материалам dsnews.ua
Гриценко заявил о намерении идти на
парламентские выборы
31.03.2019

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко планирует идти на
парламентские выборы-2019. Об этом он заявил во время прессконференции по результатам выборов президента.
"Мы… определимся относительно формата участия в парламентских выборах - будет
ли это одна политическая сила, или будет несколько, но в парламенте мы точно будем
принимать участие в формировании коалиции. Увидим, какой будет формат, каким будет
избирательное законодательство. Но мы точно будем участвовать в парламентских
выборах, мы точно найдем тот формат, который сможет усилить парламентскую
составляющую в общей системе власти", - рассказал Гриценко. Он отметил, что, "судя по
результатам экзит-пола, люди в целом свой выбор сделали". "На новоизбранном главе
государства будет лежать огромная ответственность. Мое личное мнение - я не хочу еще 5
лет обмана и мародерства. Ни при каких условиях я не поддержу Петра Порошенко. Я его
хорошо знаю. И я не могу призывать голосовать или не голосовать за Владимира
Зеленского. Я его не знаю. Я не агитатор на этих выборах", - подчеркнул Гриценко. Он также
прокомментировал низкую явку на выборах в Западной Украине. "Почему не пришли в
Западной Украине? Я могу только догадываться. Возможно, причина в том, что выехали за
рубеж", - отметил Гриценко и добавил, что Западная Украина в целом голосует позже,
поскольку в воскресенье уделяет время церкви. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
Тимошенко намерена сделать ставку на участии
в парламентских выборах
02.04.2019

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая не
прошла во второй тур президентских выборов, надеется на успех на выборах
в Верховную Раду Украины. Об этом пишет interfax.com.ua
"Наша борьба за демократическую европейскую справедливую Украину не
завершена, и шанс, который утрачен во время выборов президента в первом туре – это
только один потерянный шанс. У нас с вами остается еще одна возможность в корне все
изменить, воплотить в жизнь "Новый курс" – это следующие парламентские выборы", заявила Ю.Тимошенко на пресс-конференции во вторник в Киеве. Она поблагодарила тех
избирателей, которые отдали за нее свои голоса в первом туре президентских выборов, а
также свою команду за проделанную работу. Политик призвала не ударяться в пессимизм.
Обращаясь к избирателям других кандидатов, не прошедших во второй тур выборов
президента, Ю.Тимошенко призвала их "не опускать руки". "Наша борьба не завершена. Мы
объединяем усилия, готовим все наши шаги и действия. И мы делаем ставку на то, что на
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парламентских выборах мы все-таки сможем довести наше дело до логического
завершения", - добавила она. Отметим, Юлия Тимошенко заявила, что Петр Порошенко
сфальсифицировал свой результат на прошедших выборах, однако идти обжаловать
результаты голосования "Батькивщина" не будет. По ее словам, Порошенко применил
несколько технологий, чтобы увеличить свой результат голосования в первом туре
президентских выборов. "Одна из технологий - регистрация 39 кандидатов в президенты
для того, чтобы распорошить голоса в первом туре, чтобы мог победить действующий
президент. К сожалению, в первом туре им удалось распорошить голоса", - сказала Юлия
Тимошенко. Во-вторых, со стороны действующего президента был применен подкуп
избирателей - в частности, бюджетными деньгами в форме разовой доплаты к пенсиям и
выдаче монетизированных субсидий. "Также был зарегистрирован мой однофамилец на
этих выборах, и мы видели с вами, что часть голосов таким образом действующий
президент нечестно забрал у меня", - добавила кандидат в президенты, отметив, что ее
штаб зафиксировал множество случаев, когда избиратели ставили в бюллетене сразу две
галочки - и за Юлию Тимошенко, и за Юрия Тимошенко, из-за чего бюллетени были
испорчены, а голоса не засчитаны. "Ну и последнее - это сотни участков, где была 100%
явка, и где до 80% проголосовали за действующего президента", - сказал Юлия Тимошенко.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Чорне Зе! Чому і як перемагають технології
на виборах-2019
"Чорне дзеркало" по-українськи, "політеймент", "симулякр", "хайп",
"розрив шаблонів", "загальносвітовий тренд", - такі характеристики виборчої
президентської кампанії в Україні лунають після того, як артист Володимир
Зеленський отримав 30% у першому турі.

11.04.2019

Те, що відбувається в останні місяці, одні експерти називають боротьбою епох,
прощанням із минулим, феноменом, який повторили українські виборці слідом за виборцями
США та низки європейських країн. Інші кажуть про перемогу технологій і засобів комунікації
над здоровим глуздом із небезпечними наслідками для країни.
Віртуальність і реальність. Багато колишніх коміків і артистів у світі, котрі пішли
в політику, були відомі глядачам і слухачам як герої шоу та фільмів, а не реальні громадяни.
Тобто, ними захоплювалися так само, як і Василем Голобородьком зі "Слуги народу" чи
іншими образами, втілюваними Володимиром Зеленським на сцені "Кварталу-95". Саме
тому багато хто згадав про один із сезонів телевізійної антиутопії "Чорне дзеркало", у якій
суперпопулярним на виборах став телевізійний герой - анімований синій ведмедик. Один із
епізодів "Чорного дзеркала", що називається "Час Волдо" - про те, як цей герой спочатку був
телеведучим, а потім його продюсер зробив з нього кандидата у депутати на місцевих
виборах. Анімованим ведмедиком "управляє" комік, який неохоче погоджується на нову
роль. Він проти продовження гри, навіть закликає з телеекранів не голосувати за нього, але
персонажем починають керувати інші люди, він стає популярним і у підсумку мало не
виграє вибори, посівши друге місце. Здавалося б, цей епізод, знятий ще у 2013 р., можливий
лише у фантастичному фільмі. Але в Естонії у 2010 р. театральна студія N099 поставила за
ціль створити партію для участі у парламентських виборах. Мета її була - за визначенням
авторів ідеї - "струсонути політичну систему країни", показати виборцям, що політика - це
не лише влада і партії, а й вони самі. Через місяць цей віртуальний проект, що називався
"Єдина Естонія", набув такої популярності, що міг би бути серед лідерів виборів до
естонського парламенту. Естонці сприймали перформанс як обнадійливу реальність, і це, як
вважали експерти, було підтвердженням втоми виборців від традиційних, усталених
методів політичної боротьби. Світова політика знає чимало прикладів успішних виборчих
кампаній останнього десятиліття, коли перемагали ті, хто протиставив себе "старим"
політикам: Дональд Трамп у США, комік Лука Максимович у Сербії, актор і телеведучий
Мар'ян Шарец у Словенії, колишній рок-музикант Павел Кукіз у Польщі та багато інших.
"70 відтінків сірого". "Тож насправді в Україні це вже не феномен, це - загальна
втома громадян від традиційних еліт, невдоволення загальною ситуацією в країні, тим
постійним політичним серіалом, який можна назвати "70 відтінків сірого". І це притаманне
не лише Україні. У багатьох країнах після покоління Франсуа Міттерана, Маргарет Тетчер,
Гельмута Коля політики видаються занадто сірими і однаковими. Це призводить до пошуку
людей з-поза системи. Такою є загальна тенденція у світі, це вже тренд, як для США, так і
країн Європи", - підсумовує керівник фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко у
коментарі ВВС News Україна. "Вперше в Україні маємо феномен, коли виборці голосували не
за принципом бінарності, який у нас тривалий час ґрунтувався на мовній, територіальній
тематиці, а у площині старого і нового. Стара бінарна система, яка призводила до
конфліктів, до криз, йде у минуле", - називає іще одну особливість виборів-2019 медіаексперт і засновниця SINCE TV Олена Сибірякова. "Друга причина успіху Володимира
Зеленського - це величезний негативний рейтинг людей із влади, нинішньої чи колишньої.
Тому на фоні них молода людина із повністю відсутнім негативним рейтингом, із
колосальною впізнаваністю, яка дарує позитивні емоції - зібрала стільки голосів, скільки
Петро Порошенко і Юлія Тимошенко разом", - додає вона у коментарі ВВС News Україна.
Олена Сибірякова нагадує, що подібні передумови успіху вже були в Україні - коли на
посаду мера Києва балотувався і виграв улюбленець українців, боксер Віталій Кличко, який
також не встиг, як і Володимир Зеленський, "набрати" негативний рейтинг.
Несистемний і "свій". Сказане експертами дає можливість зрозуміти причини
ситуації, чому "позитив" Зеленського спрацював. Однак, кажуть вони, передумови, що
склалися у суспільстві, були використані і розвинені з допомогою технологій. "Володимир
Зеленський - несистемний кандидат, і його штаб досить вдало підтримує цю несистемність.
Тобто, вони не роблять жодного кроку, який би був звичним у порівнянні з іншими
кампаніями і кандидатами. Постійно ламають шаблони, коли ідеться про електоральні
комунікації, демонструючи, що вони - інші", - каже у коментарі ВВС News Україна партнер
групи комунікаційних агенцій RAM group, директор з розвитку Центру стратегічних
комунікацій StratcomUA Аліна Фролова. "Команда Зеленського вловила тенденцію, не
виключаю навіть, що стежила і вивчала світові політичні тренди. Я також думаю, що
висунення кандидата не було спонтанним рішенням, до цього готувалися, але без зайвого
галасу", - каже політолог Костянтин Бондаренко. "А коли побачили, що фаворитами стають
два кандидати з однієї політичної системи - Порошенко і Тимошенко - тут і настав час
третього. Причому третій для кожного українського регіону свій: для Сходу він - захисник
російської мови, для Заходу і Центру - з критикою Путіна. Для всіх без винятку прихильник якомога швидшого припинення війни будь-якими методами. Але головна мета
була - якомога більше образу Василя Голобородька з фільму "Слуга народу" для того, аби
протиставити себе системі. А система не знайшла, що йому протиставити у відповідь", вважає експерт. З ним погоджується експерт з комунікацій Аліна Фролова. "Як би було в
інших кампаніях із форматними кандидатами у другому турі? Це була б переважно війна
компроматів, звинувачень. Штаб Зеленського застосовує інші, неочікувані ходи.
Неочікувані як для виборців, так і для штабу Порошенка", - каже вона. "Конкуренція смислів
можлива тоді, коли є випрацювані правила гри, які відсікають інші компоненти, тоді
відбувається конкурентна боротьба, спрацьовують програми, ідеї. В країнах усталеної
демократії кандидати проходять якісь етапи, і на фініші опиняється той, відповідає певним
критеріям. Україна - у періоді становлення демократії, тому правил немає, критеріїв немає,
програм ніхто не читає, через що в цій системі спрацьоювують не смисли, а зовнішні
прояви", - вважає Аліна Фролова. "Незалежно від результату виборів вже настала нова
реальність. Її ключові слова: політеймент (політика робиться і продається як розвага),
симулякр (дійсність, яка приховує той факт, що її немає), недовіра (опитування показують,

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

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

що українці найбільше не довіряють українцям та українській владі...", - так аналізує
післявиборчі реалії дипломат Дмитро Кулеба у своїй колонці.
Мішені і цінності. Про ще одну технологію пише поет і публіцист Андрій Бондар:
політтехнологи Володимира Зеленського бачили перед собою мішень, в яку треба цілити,
іншими словами, робили ставку на конкретного виборця. "Головна фішка (...) полягає саме в
тому, що тарґетування ("target" - англійською ціль, мішень. - Ред.) на те й тарґетування, що
визначає з меншою чи більшою чіткістю потенційного виборця і прицільно, із
застосуванням усього арсеналу рекламних і медійних матеріалів його бомбить. Бомбить
точково, довго і методично, як бомбило виборців Трампа в США 2016 року", - пише Андрій
Бондар у Facebook. "Серіали й жарти команди Зеленського були розраховані на людей, які
звикли до російського телевізора з його особливою естетикою та картинкою і до цінностей,
які він пропонує. Тому тарґетування в цьому конкретному випадку було простішим і
домотканнішим", - додає Андрій Бондар. Він також нагадує про компанію Cambridge
Analytica, яка займається глибинним вивченням даних у соціальних мережах з метою
впливу на їхніх користувачів і яка брала участь у багатьох виборчих кампаніях у США, у
тому числі кампанії Дональда Трампа у 2016-му.
Позитивний Instagram. Інтернет і соцмережі відіграли суттєву роль у виборчій
кампанії Володимира Зеленського, хоч вони, як твердять фахівці, і не були визначальними.
"Плюс до електоральної підтримки Зеленського соціальні мережі безумовно дали. Але я би
не дуже переоцінював їхню роль як інструмента у виборчій кампанії. Все ж багато важила
також телевізійна картинка, образ, сформований для кандидата", - каже керівник агентства
PLusOne Максим Саваневський. Ніхто зі штабів кандидатів, окрім команди Зеленського,
спеціальний контент під вибори в цій мережі не створював, каже Максим Саваневський, у
той час як виборці - користувачі Instagram напряму спілкувалися із кандидатом у
президенти і його командою та між собою і це давало їм відчуття причетності, вони
розуміли, що таких, як вони, багато. Згідно із дослідженнями агентства PLusOne, Instagram
став головним мобільним додатком у 2018 в Україні, і ця мережа є зараз найпопулярнішою
у молоді після заборони "Одноклассников" та "ВКонтакте", вона нараховує 11 млн
користувачів. До 2020 р. Instagram випередить Facebook. "Втома від Facebook - це загальна
тенденція у світі, що почалася в 2017 р. Важливо також те, що у порівнянні із Facebook,
Instagram - позитивніша за контентом мережа, а для молодих людей це важливо", - наголошує Максим Саваневський у коментарі ВВС. Instagram, кажуть експерти, точно спонукав
молодь піти і проголосувати. "Ті, хто припускав, що молодь не піде, бо найпасивніша на
виборах, не врахували тієї обставини, що вся молодь сидить в Instagram, а не у Facebook. І
вони на вибори пішли, явку забезпечили. До них дісталися через цей канал", - каже експерт
з комунікацій Аліна Фролова. У Володимира Зеленського в Instagram - 3,5 млн підписників,
у студії "Квартал-95", який також посилив виборчий контент - мільйон. У Петра Порошенка
- 253 тис. підписників. Зрештою, навіщо лідерові перегонів дебати, маючи таку аудиторію у
соціальних мережах і постійну присутність в Youtube та на телебаченні?
Читати повністю >>>
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Уряд спрямував 1 млрд грн на інтернетизацію та комп’ютеризацію
українських шкіл, – Лілія Гриневич
03.04.2019

Уряд інвестує 1 млрд грн в інтернетизацію та комп’ютеризацію
українських шкіл – 700 млн грн буде спрямовано на забезпечення доступу до
Інтернету, а ще 300 млн грн – на закупівлю комп’ютерів.
Відповідну постанову було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 3
квітня 2019 року. «Сьогодні, у XXI столітті, у нас є школи, які взагалі не мають доступу до
Інтернету. Наприклад, на Закарпатті 12,1% таких шкіл, а в Житомирській області – 19,3%. У
нас у половині українських шкіл швидкість Інтернет-підключення становить менше
10Мбіт/с. Це означає, що там неможливо використовувати Інтернет для роботи з будь-яким
освітнім контентом. Тому наше завдання – провести Інтернет у ті заклади, де доступу
взагалі немає, а також забезпечити швидкість підключення для інших закладів не менше 30
Мбіт/с, а для опорних закладів та великих шкіл – до 100 Мбіт/с, бо саме ця швидкість може
дозволити працювати з нормальними Інтернет-ресурсами», – розповіла Міністр освіти і
науки Лілія Гриневич. Вона наголосила, що сума в 700 млн грн для виконання цього
завдання сформувалася після тривалих консультацій, зокрема, з Офісом ефективного
регулювання. «Однак Інтернет неможливо використовувати, якщо немає комп’ютерів.
Наше завдання – забезпечити для шкіл співвідношення бодай 1 комп’ютер на 10 учнів. Хочу
повідомити, що в Україні наразі є 413 шкіл, де взагалі відсутні комп’ютери, що
використовуються в освітньому процесі. А ще велика кількість шкіл, де це співвідношення
значно більше ніж 10 до 1. Тому ми спрямовуватимемо кошти саме туди, де немає цих
комп’ютерів і де немає відповідного співвідношення. На це в субвенції – 300 млн грн», –
пояснила Лілія Гриневич. Міністр додала, що розподіл цих коштів відбувається за
визначеним заздалегідь алгоритмом, що допомагає уникнути зловживань. ...
Читати повністю >>>
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Один слюсар на сім вакансій: що не так
із профосвітою в Україні
07.04.2019

На одного кваліфікованого слюсаря знайдеться сім вакансій, на
зварника – десять. Про це свідчить співвідношення за місяць кількості
вакансій до резюме сайту з пошуку роботи Rabota.ua.

А за даними іншого порталу з пошуку роботи Headhunter Україна, робочі професії
були в п’ятірці найзатребуваніших у 2018 році. Якщо на одну вакансію юриста припадає 6,8
резюме, то на робітничі вакансії цей показник становить 0,8. Проблему нестачі
кваліфікованих робітників відзначає й уряд: у 2016 році Кабмін затвердив перелік професій
загальнодержавного значення із 25 позицій. А рік тому, у лютому 2018-го, його доповнили
ще шістьма. Понад 90% цього списку це професії, яких навчають у системі професійнотехнічної освіти (ПТО). Країні перш за все потрібні зварники, верстатники, слюсарі,
монтажники, фрезерувальники, мотористи й машиністи. Таких спеціалістів готують за
кошти державного бюджету.

центри. На сьогодні їх вже 185. Там учні навчаються на сучасній техніці й із сучасними
матеріалами. Йдеться про професії токаря, фрезерувальника, зварника, маляра,
електромонтажника, тракториста-машиніста, швачки. Цього року за рахунок бюджету
планують створити ще 45 навчально-практичних центрів. На це передбачено 50 млн грн.
Як ЄС допомагає реформі. Реформу також підтримує Євросоюз: у грудні 2018 р.
уряд підписав з Європейською Комісією угоду про фінансування семирічного проекту
"EU4Skills: кращі навички для сучасної України". Він стартує у травні 2019 року. ЄС та його
держави-члени Німеччина, Фінляндія та Польща нададуть 58 мільйонів євро на підтримку
реформи професійної освіти в Україні. Кошти підуть на розробку професійних і освітніх
стандартів з урахуванням потреб ринку праці та Європейської рамки кваліфікацій, нових
навчальних програм, перепідготовку викладачів та управлінського персоналу, розвиток
багатоканального механізму фінансування профосвіти, на забезпечення доступу людей з
обмеженими можливостями до закладів ПТО. Також фінансову та консультативну
підтримку надаватимуть на розробку інноваційних підходів до профорієнтації, створення
системи інформації про ринок праці, проведення фестивалів професій. Крім того, ці гроші
інвестуватимуть у модернізацію вже існуючих та створення нових багатофункціональних
центрів професійної досконалості з необхідним навчальним обладнанням. А місяць тому, у
лютому 2019 року, в Комітеті Європарламенту з питань культури та освіти підтримали
наступну програму Erasmus+ на 2021–2027 роки, в якій Україна – країна-партнер. Її бюджет
планують збільшити утричі, а разом із тим більше інвестувати в якісну профтехосвіту,
зокрема через створення центрів професійної майстерності.
Читати повністю >>>
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Парламентські слухання: «Збалансований розвиток людського
капіталу в Україні: завдання освіти і науки»
10.04.2019

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко відкрила
Парламентські слухання на тему: «Збалансований розвиток людського
капіталу в Україні: завдання освіти і науки».
До участі запрошені: народні депутати, представники Кабінету Міністрів,
центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій і обласних рад,
Національної академії наук України, національних галузевих академій науки, закладів
освіти та наукових установ, роботодавців, громадських освітянських і студентських
організацій. Головуюча ознайомила з регламентом засідання і запросила до виступу із
основною доповіддю Міністра освіти і науки України Лілію Гриневич. Л.Гриневич
наголосила, що розвиток людського капіталу – це надзвичайно важлива тема і «одна з
першочергових цілей, про які йдеться у Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду
до 2020 року». Вона повідомила: «За індексом людського розвитку ООН, одним із критеріїв
якого є доступ до знань, Україна належить до групи високого рівня і посідає 88 місце серед
189 країн. Звіт про людський капітал Всесвітнього економічного форуму в якому
розраховується глобальний людського капіталу ставить Україну на 24 місце серед 130
країн. Для порівняння, у 2015 році країна займала 31-у сходинку». Міністр звітувала про
стан освітньої галузі на усіх рівнях: від початкової і до вищої освіти, а також про хід і
результати реформ. Водночас, з метою самореалізації людей, Л.Гриневич закликала:
розвивати ринок праці, національний бізнес – вкладати кошти в Українські інновації,
державу - створювати податкові стимули. «Коли ми навчили, дали освіту, захистили, коли
люди завершили аспірантуру-докторантуру, після того, як в них держава Україна вклала
стільки коштів, і вони отримали хорошу освіту, яку визнають всі індекси, можна вкрасти
їхнє майбутнє, якщо не дати їм можливості самореалізуватися в цій країні. І при цьому
можна вкрасти майбутнє України», - наголосила Міністр. Із співдоповіддю виступив перший
заступник голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський, який
наголосив на важливості проведення таких слухань. «Ми повинні розуміти – де є погане, а
де є гарне. Що зроблено? Що не зроблено? Що потрібно зробити? Де є тренди, на які ми
повинні дати відповідь? Бо ця відповідь – це філософія подальшого розвитку нашої освіти»,
- зазначив О.Співаковський. Він наголосив, що за останні чотири роки дуже багато зроблено
у сфері освіти, однак, слід розуміти, що, згідно з останніми трендами, «основна битва
майбутнього – битва за людський інтелект". Перший заступник голови Комітету окреслив
конкретні рекомендації та завдання на майбутнє. Головуюча надала слово директору
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України академіку
Еллі Лібановій, яка виклала погляд науковців на реформування освітньої галузі і розвиток
людського потенціалу країни. Виступаючи на засіданні, представник Президента України у
Верховній Раді Ірина Луценко розповіла про комплексний підхід – зміни у всіх суспільних
галузях з метою збалансованого розвитку людського капіталу. Заступник Голови Верховної
Ради Оксана Сироїд запросила до слова Міністра культури України Євгена Нищука. Він
відзначив, що відбувається переосмислення освітніх підходів у світі і, зокрема, невід’ємною
складовою освіти стає мистецтво. Міністр окремо зупинився на проблемах мистецької
освіти і перспективах їх вирішення. З трибуни Парламентських слухань виступили також:
голова Профспілки працівників освіти і науки України Ольга Чабан, президент
Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, голова Комітету з
питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, заступник голови Комітету з питань сім'ї,
молодіжної політики, спорту та туризму Денис Силантьєв, голова Комітету з питань
промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк, представник Уповноваженої
Верховної Ради з прав людини у питаннях дотримання соціально-економічних та
гуманітарних прав Олена Степаненко, представники Інституту економіки та прогнозування
НАН України, Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова, національних галузевих академій науки, Федерації роботодавців України,
Державної служби зайнятості, закладів освіти та наукових установ, роботодавців,
громадських освітянських і студентських організацій. Учасники засідання говорили про
необхідність: збільшення фінансування сфери освіти; покращення доступності навчання,
зокрема, для дорослих; розвитку інклюзивності і гендерної рівності; реформи професійнотехнічної освіти; стимулювання розвитку ринку праці; гармонізації розвитку економіки і
людського капіталу; створення молодіжної інфраструктури на місцях; покращення
профорієнтації; розвитку мережі дошкільної та шкільної освіти; забезпечення освіти з прав
людини; популяризації робочої освіти. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

Як уже реформують профосвіту. На початку року МОН анонсувало старт
масштабної реформи професійної освіти. В її ядрі – дуальна освіта, яку вже давно ефективно
використовують в європейських країнах, зокрема у Німеччині. Такий формат дозволяє
учням знайомитися з теорією в закладі профосвіти, а практику опановувати на реальному
виробництві. МОН розробило типовий договір про отримання профосвіти за дуальною
формою навчання. Це тристоронній документ між закладом, учнем і роботодавцем. За його
умовами, наприклад, роботодавець зможе домовитися з учнем про роботу після навчання.
Три пілотні училища з Києва, Львова та Запоріжжя перейшли на цей формат з 2015 року. А
зараз до них долучилися вже близько третини ПТУ – 250 закладів. МОН визнає, що
обладнання закладів професійної освіти зношене на 60%, а подекуди навіть на 100%. Проте
ситуація з технічною базою поступово змінюється. З 2016 року коштом держбюджету і
бізнесу на базі закладів професійно-технічної освіти створюють навчально-практичні
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Мінфін планує перейти до нової системи
фінансування наукових досліджень
29.03.2019

У 2019 році запроваджується новий механізм фінансування наукових
досліджень на конкурсній основі. Про це повідомляє Міністерство фінансів
України на своєму веб-сайті.
Здійснювати відбір та надавати грантову підтримку досліджень і розробок українських вчених, попри їх відомче підпорядкування, буде Національний фонд досліджень, який
було створено влітку 2018 р. У держбюджеті на 2019 рік для забезпечення діяльності Фонду
передбачено 262 млн грн, що складає близько 4% від загального фонду фінансування науки
в країні. «В більшості розвинених країн існують грантові інституції, завданням яких є
підтримка на грантовій основі проектів найкращих досліджень і розробок на умовах
відкритих конкурсних відборів. В Україні нарешті теж утворена така незалежна
неприбуткова бюджетна установа. Національний фонд досліджень – це новий гравець на
науковому полі, і я сподіваюсь, що Фонд полегшить життя науковців, призупинить відплив
мізків, створить умови для нормальної роботи талановитих науковців та підвищить якість
досліджень», - розповів заступник Міністра фінансів Юрій Джигир. Фінансування наукової
сфери є одним з головних пріоритетів державного бюджету, тому з кожним роком Уряд
збільшує фінансування цієї сфери. На підвищення наукового потенціалу та на створення
конкурентноспроможної продукції в Україні у 2018 р. було виділено більше 8 млрд гривень,
що на 20% більше за 2017 рік. Ці кошти пішли на підготовку наукових кадрів, зокрема
молодих вчених, фундаментальні та прикладні дослідження, розвиток інфраструктури
наукової і науково-технічної діяльності та ін. Цього року на сферу науки в держбюджет
закладено більше 9,3 млрд гривень, що майже на 10% більше за показник 2018 року. Наразі
Мінфін розглядає шляхи вдосконалення фінансової підтримки проведення наукових
досліджень науковими установами, які перебувають у віданні відповідних міністерств та
інших органів виконавчої влади. Цього року близько 476 млн. грн. розподілені серед 16
міністерств та інших органів виконавчої влади на проведення підвідомчими науковими
установами наукових досліджень (так звана «галузева наука»). Наприкінці 2018 року
Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій також
відзначив необхідність вдосконалення механізму фінансування «галузевої науки» за
результатами заслуховування звітів головних розпорядників бюджетних коштів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну

 START-UP & ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ

Віталій Кличко взяв участь у презентації проекту
Kyiv Global Business Tech Incubator
03.04.2019

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у презентації проекту Kyiv
Global Business Tech Incubator, що допомагатиме просуванню столичних
стартапів у всьому світу. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
За словами мера, Київ сьогодні активно розвивається і є майданчиком для втілення
нових ідей, впровадження перспективних проектів. «Ми втілюємо технологічні проекти, що
допомагають столиці ставати сучасним, комфортним та безпечним містом. І українські
стартапи довели свою конкурентоспроможність та кожного року посідають перші позиції у
світових рейтингах. Чимало проектів отримують фінансування від міжнародних фондів,
платформ, від інвесторів. Ми, зі свого боку, теж сприяємо їх реалізації. Надаємо доступ до
даних міських служб та сервісів, стимулюємо втілення нових ідей у різних сферах життя
столиці», – сказав мер. Новий Kyiv Global Business Tech Incubator буде частиною міжнародної
інноваційної еко-системи і націлений не тільки на молодіжні стартапи та IT, а й на
комерціалізацію розробок столичних університетів. Інкубатор буде доступним для вчених,
викладачів, дослідників і студентів університетів. А також – для стартап-груп. До вступу в
інкубатор допускатимуть проекти, пов’язані з широким спектром технологій у механіці,
хімічній, електричній та космічній інженерії, фармакології, медицині, інформаційних
технологіях. Мер столиці нагадав, що одним із прикладів вдалого втілення інноваційних
проектів є Kyiv Smart City Hub. Із його допомогою Київ сьогодні залучає молодих фахівців
для впровадження проектів, орієнтованих на розвиток міської інфраструктури. Віталій
Кличко подякував фахівцям USAID, які допомогли у розробці Kyiv Global Business Tech
Incubator. Інкубатор знаходитиметься в Американському домі на вулиці Миколи Пимоненка
у Києві. Згодом проект переїде до приміщення одного зі столичних університетів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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ВТО понизила прогноз роста
мировой торговли
02.04.2019

Всемирная торговая организация прогнозирует замедление роста
мировой торговли товарами в 2019 году до 2,6% по сравнению с 3% в 2018
году. Об этом говорится в отчете на сайте ВТО.
В предыдущем прогнозе, обнародованном в сентябре прошлого года, эксперты ВТО
ожидали роста на 3,7%. Однако рост начал замедляться уже в 2018 году. Хотя ВТО
прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос
лишь на 3%. Основная причина – ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем
мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о
введении новых пошлин против Китая. "Торговля не может стимулировать экономический
рост в условиях высокой неопределенности, которая наблюдается сейчас", – заявил глава
ВТО Роберто Азеведо. Эксперты ВТО выделяют несколько причин более медленного роста в
2018 г., среди которых: повышение ввозных пошлин в США и Китае; более слабый рост
мировой экономики по сравнению с ожиданиями; нестабильность на финансовых рынках;
снижение эффекта от стимулирующей налоговой политики в США; окончание цикла
мягкой денежно-кредитной политики в еврозоне; трансформация китайской экономики,
которая сопровождается переходом от роста за счет производства и инвестиций к росту
через потребление и сектор услуг. В ВТО отмечают, что эффект Brexit для мировой
торговли пока оценить сложно – его последствия будут зависеть от итогового соглашения
между Великобританией и Евросоюзом. Но он, вероятно, приведет к снижению инвестиций
в Великобританию, а затем – к падению производительности. Ранее МВФ ухудшил свой
прогноз роста мирового ВВП до 3,5% с 3,7%. При этом в экономиках стран СНГ, без учета
России, МВФ прогнозирует более сильный рост.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
Moody's не исключает начала в ближайшее время
глобальной рецессии
02.04.2019

Мировая экономика «с высокой вероятностью» впадет в рецессию,
если США и Китай не достигнут торгового соглашения в течение трех
месяцев, заявил CNBC старший экономист Moody’s Analytics Марк Занди.
«Деловые настроения во всем мире чрезвычайно хрупки», - сказал экономист. Опрос,
проведенный Moody’s, показал, что доверие среди компаний было самым слабым с момента
окончания финансового кризиса десять лет назад. «Бизнес действительно на грани, и я
думаю, что это из-за этой торговой войны. И если она не будет прекращена в ближайшие
два-три месяца, я думаю, что глобальная рецессия весьма вероятна», - заявил Занди. Если
переговоры между США и Китаем сорвутся и закончатся без торговой сделки, это может
еще больше навредить деловым настроениям и подтолкнуть компании к сокращению
найма. Когда это произойдет, безработица увеличится и потребители потеряют веру в
экономику, пояснил Занди. «Разница между растущей экономикой и рецессией заключается
в вере - вере в то, что с экономикой все будет в порядке. И если вы потеряете веру, никакие
центральные банки не вернут это. Это рецессия», - подчеркнул Занди. Напомним, что
восьмой раунд торговых переговоров по устранению торговых противоречий прошел в
Пекине 28-29 марта. Участники переговоров в ходе консультаций обсудили детали текста
двустороннего соглашения и добились нового прогресса. Переговоры на высоком уровне
продолжатся на этой неделе в Вашингтоне. Еще один риск, с которым сталкивается
мировая экономика, - это возможность выхода Великобритании из Европейского союза без
соглашения. Занди сказал, что его «очень субъективное» предположение состоит в том, что
вероятность «жесткого» Brexit высока: экономист оценивает ее как один к трем. «В случае
Brexit без сделки..., конечно, экономика Великобритании и экономика ЕС будут в рецессии,
и я думаю, что остальная часть мировой экономики будет недалека от этого», - отметил он.
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Международный валютный фонд не видит оснований
для рецессии мировой экономики
02.04.2019

МВФ не предвидит рецессию мировой экономики в ближайшее время,
темпы ее роста в конце нынешнего года и в следующем году несколько
ускорятся, но будут неустойчивы.
Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, выступая в Торговой
палате в Вашингтоне, в январе фонд прогнозировал мировой экономический рост на 2019 и
2020 годы на уровне примерно 3,5%, что «меньше, чем в недавнем прошлом, но все же
достаточно неплохо». «С тех пор динамика еще больше снизилась, как вы увидите на
следующей неделе из наших обновленных прогнозов», — рассказала Лагард. Она добавила,
что всего лишь «два года назад 75% мировой экономики испытывало подъем». При этом в
нынешнем году, ожидают в МВФ, «70% мировой экономики переживет замедление роста».
«Но необходимо пояснить, что мы не предвидим рецессии в ближайшее время. Более того,
мы ожидаем, что рост несколько ускорится во второй половине 2019 года и в 2020 году», —
подчеркнула Лагард, добавив, что мировая экономика действительно находится в
«непростой ситуации». По словам главы МВФ, рост мировой экономики замедляется «в
основном из-за усиления напряженности в торговле и ужесточения финансовых условий во
второй половине 2018 года». «В то же время глобальной экономической активности
должны содействовать более плавные темпы нормализации денежно-кредитной политики
ведущими центральными банками во главе с ФРС США и расширение стимулирования
экономики, например, в Китае. Эти ответные меры политики способствуют смягчению
финансовых условий и увеличению притока капитала в страны с формирующимся рынком,
валюты которых укрепились относительно доллара», — подчеркнула Лагард. Она указала,
что «ожидаемое ускорение мирового роста позднее в этом году имеет неустойчивый
характер». «Оно уязвимо по отношению к рискам ухудшения ситуации, в том числе
неопределенности, связанной с конкретными странами, например, с Brexit, а также к более
общим факторам неопределенности, таким как высокий уровень долга в некоторых
отраслях и странах, напряженность относительно торговой политики и тревожные
настроения на финансовых рынках», — сказала она. Если произойдет более резкое, по
сравнению с ожидаемым, ужесточение финансовых условий, в качестве примера пояснила
Лагард, это создаст серьезные проблемы «в плане рефинансирования и обслуживания
долга, что может усилить колебания обменных курсов на финансовом рынке».
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