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Десять экономических причин, за которые
любят и ненавидят Порошенко
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При Президенте Порошенко Украина пережила экономический
кризис, но при нем же наступила спасительная стабилизация. Эксперты
представляют 5 экономических провалов и 5 побед Порошенко.
Экономика не входит в сферу ответственности президента Украины, согласно нашей
Конституции. Но, кого это волнует: почти 40% украинцев, в первую очередь, ждут от
новоизбранного президента снижения тарифов ЖКХ. А, если говорить про президентство
Петра Порошенко, он охотно занимался и комментировал экономические вопросы. Его
бэкграунд - бизнесмен, глава Рады Нацбанка, министр экономики - позволял делать это
довольно компетентно. Мы отобрали пять экономических показателей, которые
демонстрируют, что хорошего случилось с экономикой страны за время правления
Порошенко, и пять показателей, которые во многом объясняют, почему Украина до сих пор
самая бедная страна Европы.
Достижения:
Дефицит госбюджета. В последние годы правления Януковича экономические
дисбалансы накапливались, как снежный ком. За фасадом экономстабильности, в виде
низкой инфляции и доллара по 8, страна неслась в кризис. Реальный дефицит сектора
госфинансов в 2012 и 2013-ом составлял 5,5% и 6,7% соответственно. При Порошенко (хотя
куда больше это заслуга-требование МВФ и достижение министров финансов) начали
наводить порядок в Госфинансах. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг
инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает сбалансированный бюджет
наибольшей победой за последние годы. «Смотреть на дефицит надо не в абсолютном
выражении, а в относительном. Так вот, последние два года дефицит бюджета составляет
меньше 3% от ВВП, что является хорошим показателем даже для европейской страны. Это
позволяет снижать уровень долговой нагрузки, ведь ВВП растет значительно более
быстрыми темпами, чем прирастает абсолютная сумма долга. В результате, отношение
госдолга к ВВП за последние 2 года снизилась с 80% до 62%», - поясняет он.
Золотовалютные резервы. При Януковиче «доллар по 8» было чем-то вроде
неписаного закона природы. Правда, ради удержания курса «сожгли» больше половины
золотовалютных резервов или $27,04 млрд с 2011 по 2014 год. Первый год правления
Порошенко гривну пытались держать за счет резервов, но с 2015-го от такой практики
отошли. Гибкое курсообразование, программа с МВФ, плюс порядок в госфинансах
позволили подойти к безопасным показателям. Благодаря выполнению программы МВФ,
ситуацию с золотовалютными резервами удалось стабилизировать и нарастить запасы
валюты, говорит директор центра Case Ukraine Дмитрий Боярчук. «Убраны основные
дисбалансы, что привело государственные финансы в нормальный вид, в основном, за счет
выравнивания цен на газ к импортному паритету», - говорит он. Соглашается с ним и
Сергей Фурса: «ЗВР полностью зависят от динамики сотрудничества с МВФ. В последние
годы запасы устойчиво росли, в том числе благодаря возможности НБУ выкупать излишек
валюты с рынка», - говорит он.
Изменение реальной зарплаты. За последние пять лет средняя реальная зарплата
украинцев прокатилась на американских горках: рухнула на 22,2% в 2014-2015-ом, и
показала быстрый отскок в последние три года. По итогам пятилетки реальная зарплата
выросла на 9,7%. «Средняя зарплата росла опережающими темпами к ВВП, что, с моей
точки зрения, было связано с нарастающим дефицитом рабочей силы», - говорит Дмитрий
Яблоновский. Соглашается с ним и Сергей Фурса: «Наблюдающийся в последние годы
устойчивый рост зарплат, во многом, вызванный фактором безвизового режима с ЕС.
Украинские предприятия теперь вынуждены конкурировать с компаниями из Польши, и
это заставляет их резко подымать зарплату». Кроме того, по мнению Дмитрия
Яблоновского, также на рост зарплат имеет влияние инфляционное давление.
Диверсификация экспорта. При Петре Порошенко Украина диверсифицировала
внешнюю торговлю. Главное достижение - Россия больше не главный торговый партнер, с
2014 года Украина больше всего продает товаров и услуг в Евросоюз. Причем доля ЕС
стабильно растет, в прошлом году она достигла 42,6% и установила исторический рекорд в
денежном выражении – 20,15 млрд евро. Это результат, как вступившего в силу соглашения
о зоне свободной торговли с ЕС, так и торговых барьеров, которые ввели Россия и Украина,
поясняет Сергей Фурса.
ВВП. Этот показатель можно отнести как к провалам, так и успехам. Провал – по
уровню ВВП, на душу населения, Украина беднейшая страна Европы, и за годы Порошенко
положение страны даже ухудшилось, мы пропустили вперед даже Молдавию. Достижение –
украинская экономика вышла на траекторию стабильного роста. Критически важно
удержать тренд и не допустить кризиса, и хорошо бы ускорить темпы роста. По мнению
Фурсы, динамика ВВП свидетельствует о том, что экономика Украины достаточно хорошо
восстанавливается последние пару лет после провала 2014-2015 гг. «Благодаря программе
МВФ удалось добиться макроэкономической стабильности, что в свою очередь стало базой
для роста экономики», - комментирует он. Дмитрий Яблоновский, заместитель директора
Центра экономической стратегии, говорит, что несмотря на стабильный рост экономики,
Украина все еще отстает от роста мировой экономики. «В 2018 мировая экономика росла с
темпом 3,6%. Развивающиеся страны росли с темпом - 4,5%», - говорит он.

Прямые иностранные инвестиции. Пожалуй, главный экономический провал
Порошенко: Украина так и не стала привлекательной страной для ведения бизнеса, по
крайней мере, инвесторы в это не поверили. Иностранные инвестиции остаются на низком
уровне, а без них украинская экономика не может быстро расти. «Если мы вычтем средства,
которые вносили российские банки в капитал свои дочерних банков в Украине, то увидим,
что эти показатели практически неизменны и увидим, что инвестиции мизерны. Основная
причина - отсутствие верховенства права», - уверен Фурса. Согласно опросу инвесторов,
проведенному ЕБА, основными барьерами для инвестиций являются коррупция и
недоверие к судебной системе, подтверждает Дмитрий Яблоновский. «Украина находится
на 120 месте в Индексе восприятия коррупции. Стимулировать инвестиции, также, могла
бы активная крупная приватизация и открытие рынка земли. Но ни одного крупного
объекта продано не было, продажа земли остается под мораторием», - говорит он.
Курс гривни. За первый год правления Порошенко, гривня обесценилась почти
вдвое, с 12 до 22 гривен за доллар. Это спровоцировало инфляцию, обвалило реальные
доходы населения, привело к банковскому кризису, создало проблемы с обслуживанием
госдолга и множество других проблем. Обвал курса нельзя ставить в упрек Порошенко,
считает Фурса. «Долгое время курс доллара искусственно удерживали на уровне в 8 грн за
доллар, что привело к истощению резервов и наращиванию долга. В итоге, сжатая пружина
разжалась, что привело к резкой девальвации, усиленной войной и паникой», - говорит он.
Яблоновский добавляет, что влияние на курс гривны имела также потеря части
территории, на которой находилось много предприятий, ориентированных на экспорт. Из
хорошего - после перехода к гибкому курсообразованию, цена доллара в Украине
колеблется в пределах 10-15%.
Инфляция. В 2015 году средний рост цен в Украине составил 43,3% - это рекордный
показатель за 20 лет лет. По мнению Фурсы, инфляционная динамика была продиктована
валютным курсом, цены росли на фоне девальвации. С 2016 года НБУ перешел к режиму
таргетирования инфляции, на практике означает, что центробанк ставит своей основной
целью достижение заранее заданного значения инфляции. НБУ не удалось достичь целей
на 100%: Инфляция была выше, чем запланировано. «Но, по моему мнению, жесткая
монетарная политика на фоне роста доходов населения через социальные выплаты и
зарплаты, помогла ее существенно снизить», - добавляет Дмитрий Яблоновский.
Государственный долг. Когда Порошенко возглавил страну, суммарный госдолг
составлял около $70 млрд. Но проблема была не в сумме, а валютной структуре. В конце
мая 2015-го почти 60% госдолга было в иностранной валюте. Девальвация 2014-2015 годов
привела к тому, что соотношение долга к ВВП подскочило до 79% (при безопасных 60%). В
2015 г. Минфин провел реструктуризацию части госдолга: инвесторы согласились списать
$3,8 млрд и отсрочить выплаты на 5-10 лет. Впрочем, это не решило долговые проблемы:
Украина не может без поддержки МВФ и других партнеров самостоятельно обслуживать
внешние долги. К тому же долговая нагрузка “съедает” очень много ресурсов, например в
2019-ом государство потратит на обслуживание и погашение долгов 417 млрд грн. Госдолг
удалось взять под контроль, и последние пару лет уровень долговой нагрузки снижается,
отмечает Фурса. В первую очередь благодаря контролю над дефіцитом бюджета.
Безработица и миграция. В Украине парадоксальная ситуация. С одной стороны бизнесмены дружно уверяют, что трудовая миграция достигла критических масштабов и в
стране уже некому работать (свои жалобы они подтверждают повышением зарплат). С
другой - уровень безработицы, рассчитываемый по методологии Международной
организации труда, остается высоким, как для развивающиеся страны. Непродуманная
социальная политика искривила стимулы на рынке труда: многие украинцы рационально
посчитали, что им выгоднее не работать официально, чтобы не лишиться субсидий и
других преференций. “Большая часть мигрантов - синие воротнички, выезжающие на
несколько месяцев. Основная мотивация - более высокая зарплата”, - говорит Дмитрий
Яблоновский. Чтобы удержать, необходимо предлагать сопоставимые зарплаты. Чтобы не
потерять конкурентоспособность при этом, нужно инвестировать в повышение
продуктивности труда, говорит он.
Новый президент получает страну в намного лучшем экономическом состоянии, чем
она досталась Петру Порошенко. Но, перед Зеленским стоит не менее сложная задача добиться ускорения экономического роста. Что ему для этого надо сделать? Мы спросили у
дюжины лучших экономистов и бизнесменов. Советы президенту читайте здесь.
Читать полностью (инфографика) >>>
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Читайте также! Советы Зе президенту: Рецепт 12
экономистов как спасать экономику страны >>>
По материалам liga.net

Мария Бровинская,
Александр Надельнюк
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Петро Порошенко привітав Володимира Зеленського
після оголошення результатів виборів
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24.04.2019
Відбулося засідання Верховної Ради України. Читати повністю >>>



25.04.2019
Відбулося засідання Верховної Ради України. Читати повністю >>>




26.04.2019
Година запитань до Уряду. Читати повністю >>>
Відбулося засідання Верховної Ради України. Читати повністю >>>

 КЕРІВНИЦТВО ВРУ

Український Парламент буде і надалі займати дуже
тверду, послідовну та чітку позицію
22.04.2019

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час
брифінгу у понеділок зазначив, що з усіх питань безпеки і оборони, з
питань ідентичності Український Парламент буде і надалі займати
дуже тверду, послідовну та чітку позицію.

А.ПАРУБІЙ

Голова Парламенту зазначив, що після ухвалення закону про мову планується
розгляд першого блоку законопроектів з питань безпеки і оборони. «На жаль, під час
обговорення правок, які необхідно було розглянути відповідно до закону, накопились
надважливі питання, і нам важливо прийняти блок питань безпеки і оборони, зокрема,
закон про протимінну діяльність, дуже важливу Постанову про проведення в Україні
весною наступного року Парламентської Асамблеї НАТО», - повідомив він. За словами
А.Парубія, це «вперше в історії, коли Парламентська Асамблея НАТО буде проводитись в
країні, яка ще не є членом НАТО». «І Україна - одна із тих небагатьох держав, де власне буде
відбуватися такий великий і потужний Форум», - сказав він. Голова Парламенту також
підкреслив, що це голосування ще раз підтвердить незмінність зовнішньо-політичного
курсу України в НАТО. «Я впевнений теж, що ця Постанова буде підтримана, ми створимо
оргкомітет і всі необхідні передумови для проведення цього Форуму», - зазначив Голова
Верховної Ради. Ще одним важливим завданням Голова Парламенту назвав розгляд блоку
питань з реформи Парламенту. «Ми це узгодили ще на попередніх «Діалогах Моне», і
наступний етап Діалогів має бути в травні, 25 травня прибуде Пет Кокс – голова місії з
реформ Парламенту», - уточнив він. Серед інших важливих питань є також законопроект
про Тимчасову слідчу комісію, про зменшення кількості комітетів в Парламенті. А.Парубій
висловив упевненість у ефективному їх розгляді: «Усвідомлюю, що в четвер буде велике
навантаження на один день, велика кількість законів, але я впевнений, що після двохчотирьох тижневого обговорення правок народні депутати будуть на місці, будуть
працювати дієво та активно».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ

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

----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА

Діючий Президент України Петро Порошенко привітав новообраного Президента Володимира Зеленського після офіційного
оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією.
Глава держави висловив сподівання, що новий Президент
продовжить євроінтеграційний курс, який повною мірою відповідає
національним інтересам України.
П.ПОРОШЕНКО
«Як чинний Глава держави щойно подзвонив до Володимира Зеленського і привітав
його з офіційними результатами виборів, які сьогодні оголосила Центральна виборча
комісія», - повідомив Глава держави у зверненні. «Всі міжнародні спостерігачі визнали їх
чесними, прозорими і демократичними. Вони повною мірою відповідали стратегії України
на членство в Європейському Союзі та НАТО, яку я послідовно втілював протягом п’яти
років свого президентства», - особливо наголосив він. Петро Порошенко висловив
сподівання, що курс розвитку держави буде продовжений новообраним Президентом.
«Сподіваюся, що новий Президент продовжить цей курс, який повною мірою відповідає
національним інтересам України», - сказав Глава держави. Водночас він наголосив: «Але що
треба зробити негайно, так це продемонструвати усім нашим партнерам єдину українську
позицію в той час, коли роздаванням російських паспортів на окупованих територіях
Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України. В такий спосіб Путін готує
обґрунтування нового витка військової агресії під приводом нібито захисту прав громадян
Російської Федерації». «Росія заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї. Це
питання буде головним, чому присвячу останні тижні своїх президентських повноважень», заявив Президент. Він додав, що продовжити і завершити вирішення цієї проблеми – це вже
відповідальність нового Президента. «Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші
зусилля. Суперництво на виборах залишилося в минулому», - зауважив Петро Порошенко.
Глава держави також подякував українцям, які підтримали його на президентських
виборах: «Користуючись нагодою, хочу подякувати більш ніж 4,5 мільйонам виборців, які
проголосували за мене». «Але тепер ми, всі українці, всі разом спільними зусиллями не
маємо дати Путіну жодного шансу скористатися перехідним періодом в Україні, нашим
демократичним процесом передачі влади. Розраховую, що така позиція знайде підтримку і
у обраного Президента», - наголосив Глава держави, додавши, що під час телефонної
розмови з Володимиром Зеленським вони домовилися зустрітися найближчим часом.
Відзначимо, під час зустрічі із представниками культурного, громадського та бізнес
середовища Львівщини Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості
збереження проєвропейського курсу України та висловив впевненість, що «головні битви ще
попереду». «Хтось скаже, що ми програли 21 квітня. Ми не перемогли. Це правда. Моя
позиція – ми не програли. І немає жодних підстав впадати у відчай. Нас більше 4,5 млн і
буде більше. У Львівській області нас більше 800 тисяч. Подивіться, скільки нас. Наші
головні битви попереду. І головне, що ми зараз маємо – це зберегти єдність не впасти у
відчай. Головне, що ми зараз маємо – це захистити ті здобутки, яких ми з вами досягли за ці
п’ять років», - сказав Петро Порошенко. Президент подякував львів’янам за довіру і віру в
перемогу, за підтримку України на шляху реформ. При цьому він зазначив, що зміни
торкнулися майже усіх сфер життя – від створення нової української армії та заснування
власної автокефальної Української Православної Церкви. Глава держави наголосив, що
цінує підтримку львів’ян, і вважає її головним здобутком свого життя. «А знаєте чому це так
цінно? Бо ви це зробили в абсолютно ворожому інформаційному середовищі», - зауважив
він, додавши, що 80% негативної інформації в ЗМІ стосувалось особисто нього. Нагадаємо,
Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко вийшов на
площу перед будівлею Адміністрації Президента та подякував українцям, які прийшли
подякувати йому та підтримати. Учасники акції зустріли Петра Порошенка словами:
«Дякуємо», «Порошенко», «Найкращий», «До перемоги разом». «Я щасливий і гордий цій
нашій зустрічі. Ви є найкращою частиною нашої спільної команди переможців», - сказав
Глава держави присутнім на площі. «Я дякую українському народу», - наголосив Петро
Порошенко. Він запевнив, що разом зі своєю командою буте робити все, щоб Україна
продовжила рух вперед, продовжила реформи. «Дякую вам за слова: «дякую», і за той
флешмоб, який вчора так мені був потрібен», - сказав він та розповів, що вчора ввечері у
Фейсбук прочитав про себе стільки позитивних і щирих слів, яких не читав дуже давно. «Це
було саме те, чого я потребував», - додав Президент. «Наші головні перемоги ще попереду. І
нехай всі це чують», - підкреслив Петро Порошенко. Він наголосив, що вчора для всього
світу сказав, що не йде з політики. «Ми об’єднуємося для того, щоб забезпечити наші
спільні перемоги вже в найближчому майбутньому. Спільно ми йдемо перемагати на
парламентські вибори. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних
президентських виборів», - сказав Петро Порошенко. Учасники акції підтримали його слова
та скандували: «Через рік». Глава держави, в свою чергу, відповів: «Як Бог положить… Ну
добре, друзі, через рік, так через рік». «Єдине чого ми не можемо допустити зараз – це
відчаю, розпачу, зневіри у власних силах і зневіри в Україні», - додав він. Президент
підкреслив: «Я є оптимістом, бо не можна бути налаштованим на перемогу і не вірити в
перемогу. І наша сьогоднішня зустріч є найкращою демонстрацією, що ми не розгублені. Ми
знаємо, що нам робити. Ми знаємо, що ми єдині. Ми знаємо, що наші головні перемоги
попереду». «Бо нам з вами треба захищати Україну. І якщо ми її не захистимо – її ніхто не
захистить. Нас мільйони і нас буде ще більше. Ми не будемо більше допускати помилок», сказав Президент. «Ми зупинимо російську агресію. Ми звільнимо українську землю. Ми
збільшимо добробут українських громадян і подолаємо бідність. Головне – ми забезпечимо
вступ України в НАТО та Європейський Союз», - наголосив Петро Порошенко. Глава
держави підкреслив, що за п’ять років в країні було зроблено більше ніж за чверть століття
до цього. «Це є результат нашої спільної роботи – моєї і моєї команди, всіх вас, хто сьогодні
тут на вулиці Банковій», - зазначив він. Президент підкреслив, що зараз потрібно захистити
всі наші перемоги. «І нехай вони чують – ми не здамося. Ми не дамо їм зруйнувати нашу
армію. Ми не дамо їм знищити нашу мову. Ми не дамо зробити реванш щодо нашої церкви.
Ми не дамо зупинити децентралізацію. Ми не дамо зруйнувати нову українську школу. Ми
не дамо зупинити інклюзивну освіту, яку започаткувала Перша леді», - заявив Петро
Порошенко. Присутні скандували: «Марина молодець!». Глава держави підтримав їх:
«Молодець. Я повністю з цим згоден». Марина Порошенко також подякувала всім за
підтримку. «Коли я відчуваю таку підтримку, коли я відчуваю таку єдність, коли я відчуваю
таку віру в наші майбутні здобутки, я твердо переконаний – таку команду ніхто не здолає»,
- сказав Петро Порошенко. Разом з Президентом всі учасники акції виконали гімн України.
Читати повністю >>>
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Читайте також: Ми не виграли бій, але не
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Уряд продовжить розпочаті реформи і плідно
працюватиме у міжвиборчий період
Україна вийшла ще з двох угод
в рамках СНД

10.05.2019

Уряд України продовжить розпочаті реформи і плідно
працюватиме у міжвиборчий період. Це стане запорукою збереження
економічної стабільності і посилення позитивної динаміки розвитку
держави. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман в ефірі Радіо «НВ».

24.04.2019

В.ГРОЙСМАН

Глава Уряду наголосив, що бачить своїм завданням продовження того, для чого
свого часу прийшов працювати в Уряд. «Реформа децентралізації. У старій системі відносин
грошей на місцях не було. Звідси – погані лікарні, розвалені дороги. Ми почали це
змінювати. Суть реформи, з якою я прийшов в Уряд, в тому, аби дати людям нову якість
послуг і нову якість життя, - сказав Володимир Гройсман. – Плюс треба завершити реформу
освіти, медицини, багато речей в економіці. Причому, як завершити? Аби люди відчули
зміни. Неможливо це залишати. Якщо не отримати результат – буде черговий розвал».
Прем’єр-міністр підкреслив, що очолює Кабінет Міністрів вже три роки, і цей час є
достатнім, аби не тільки зрозуміти глибину проблем в країні, а й бачити шляхи їх
вирішення. Причому одним з дієвих способів стане зміна системи прийняття рішень – без
втрати часу в умовах загроз і різних світових тенденцій. «Та навіть те, що вже зроблено в
Україні за ці роки, матиме результат», - запевнив Володимир Гройсман. Відзначимо,
євроінтеграція є для України і Уряду України пріоритетом номер один – разом із
продовженням реформ та сприянням змінам в правовій та судовій системі держави. Про це
сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Комісаром ЄС з
питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнесом Ганом.
Зустріч відбулася в рамках робочого візиту європейського чиновника до Києва.
«Євроінтеграція та інтенсивне впровадження Угоди про асоціацію є для нас пріоритетом
номер один – з точки зору політичного та економічного компонента», – сказав Володимир
Гройсман. Глава Уряду поінформував співрозмовника про поточну економічну ситуацію в
Україні – з огляду на збереження фінансової стабільності та тих кроків Уряду, які будуть
зроблені в найближчі місяці задля забезпечення подальшого економічного зростання. «Ми
вважаємо, що 2019 рік має стати роком установлення гідної правової системи – цьому треба
приділити найбільшу увагу. А далі – продовження реформ, навіть в міжвиборчий період, –
сказав Володимир Гройсман. – Я розумію, що потрібно робити, і вважаю необхідним
консолідувати всі гілки влади, аби приймати потрібні рішення». У свою чергу Єврокомісар
Ган відзначив, що продовжувати реформи дійсно потрібно. «Ми бачимо гарні результати
перетворень», – зазначив чиновник і додав, що продовження роботи щодо втілення
антикорупційних ініціатив та оновлення системи судочинства – це дуже важливо. «Хочу
також відзначити організацію та проведення президентської виборчої кампанії в Україні.
Це саме по собі вже цінно, і цим Україна може пишатися», – додав Єврокомісар. Нагадаємо,
Уряд України робитиме все можливе, аби забезпечити стабільний розвиток країни у
міжвиборчий період і виконуватиме ті завдання, які визначені порядком денним роботи
Кабінету Міністрів і які затребувані сьогодні у суспільстві. Про це сказав Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.
Читати повністю >>>

Читайте також: Звіт Уряду Володимира
Гройсмана - 3 роки >>>

За матеріалами КМУ
СУДОВА СИСТЕМА

Кабмін припинив дію Угоди про збереження секретів у галузі правової
охорони винаходів та Угоди про співставлення і створення статистичної
бази Економічного союзу.
Так, Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі
правової охорони винаходів, підписана 4 червня 1999 року у Мінську, розроблена з метою
забезпечити правову охорону секретних винаходів, що були створені у колишньому СРСР.
На сьогодні правові відносини між державами-учасницями Угоди в цій сфері вже відсутні.
Сама ж Угода є в цілому застарілою і не відповідає сучасному стану економічних відносин
між країнами, що входять до СНД. Угода про методологічне співставлення і створення
загальної статистичної бази Економічного союзу CНД укладена 10 лютого 1995 року в
Алмати з метою створення загальної статистичної бази, формування якої забезпечується на
основі переліку показників для міждержавного обміну між країнами-учасниками СНД.
Однак, у сучасних реаліях ця Угода вже давно втратила своє практичне значення та не
застосовується. Слід відзначити, що вся необхідна і потенційно корисна статистична
інформація, зокрема економічного характеру, в повному обсязі розміщена у відкритому
доступі на офіційних веб-сайтах статистичних органів країн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
Україна привітала нового Головнокомандувача
об'єднаними силами НАТО
03.05.2019

Україна привітала нового Головнокомандувача об'єднаними силами
НАТО в Європі Тода Волтерса. Відповідну заяву опубліковано на сторінці
місії України при НАТО в Twitter.
"Україна рада вітати 19-го Головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі
генерала Тода Волтерса після того, як він прийняв командування операціями союзників від
генерала Кертіса Скапарротті на церемонії зміни командування, що відбулася сьогодні в
штабі об'єднаних сил НАТО в Європі", - йдеться в повідомленні українських дипломатів.
Відзначимо, американський генерал Тод Волтерс став верховним головнокомандувачем
Об'єднаних збройних сил Організації північноатлантичного договору (НАТО) у Європі.
Церемонія зміни командування відбулася у штабі верховного головнокомандувача у місті
Монс (Бельгія) і транслювалася на сайті Альянсу. Волтерс змінив на цій посаді генерала
сухопутних сил США Кертіса Скапарротті. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у
виступі на церемонії заявив, що під час "холодної війни" верховні головнокомандувачі ОЗС
НАТО в Європі очолювали Альянс у зусиллях зі стримування дій Радянського Союзу, а
пізніше сприяли припиненню війн на Балканах, робили внесок у пошук можливості
перемогти "Аль-Каїду" в Афганістані, сприяли поширенню свободи і демократії в Європі. Як
ідеться в повідомленні на сайті НАТО, генерал Волтерс був командувачем Військовоповітряних сил США у Європі, командувача ВПС США в Африці, командувачем Об'єднаних
ВПС Альянсу і директором Об'єднаного центру підготовки ВПС. Нагадаємо, Верховна Рада
проголосувала за проведення в Україні весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО.
Відповідну постанову підтримали 235 народних депутатів. Згідно з документом, парламент
узгодив проведення весняної сесії ПА НАТО в Києві з 22 по 25 травня 2020 р. Буде створено
Організаційний комітет з підготовки та проведення сесії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами blackseanews.net, unian.ua

Комісія КСУ знайшла підстави для
звільнення Шевчука

Міністр фінансів України візьме участь
в Kонференції G-20

06.05.2019

Постійна комісія з питань регламенту та етики Конституційного Суду
знайшла підстави звільнити голову КСУ Станіслава Шевчука з посади судді.
Таке рішення ухвалене на засіданні комісії.
Зокрема, Шевчука звинувачують у виданні незаконних розпоряджень, політизації
діяльності суду, ігноруванні ним прав суддів. Крім того, у діях голови КСУ вбачають ознаки
кримінальних правопорушень. Йдеться про зловживання службовим становищем,
нецільове використання бюджетних коштів та втручання у роботу суддів. Як зазначив
Укрінформу обізнаний співрозмовник, спеціальне засідання, на якому судді
розглядатимуть висновок Постійної комісії з питань регламенту та етики, має відбутися 14
травня. Таким чином, Станіслав Шевчук може втратити посаду судді Конституційного Суду
й автоматично посаду голови суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Головою Вищого антикорупційного суду
стала Олена Танасевич
07.05.2019

Головою Вищого антикорупційного суду 7 травня обрана Олена
Танасевич. У перебігу таємного голосування на зборах суддів Вищого
антикорупційного суду її кандидатуру підтримали 23 судді.
За іншу Ольгу Саландяк проголосувади 10 суддів, ще 5 суддів не підтримали жодного
з кандидатів. Головуючий на зборах суддів Віктор Маслов озвучив, що Танасевич обрано
терміном на 3 роки і не більш ніж на термін повноважень судді. Обрати голову Вищого
антикорупційного суду вдалося у вівторок з третьої спроби. Олена Танасевич до
сьогоднішнього призначення була суддею Печенізького райсуду Харківської області,
присягу судді склала в 2012 році. Верховна Рада ухвалила закон про Вищий
антикорупційний суд у червні минулого року. 6 березня цього року Кваліфікаційна комісія
оголосила результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Порошенко призначив 75 суддів
Верховного суду
07.05.2019

Із 75 суддів до Касаційного адміністративного суду - 25, до
Касаційного господарського суду - 15, до Касаційного кримінального - 13,
Касаційного цивільного - 22.
Новопризначені судді склали присягу. Порошенко зазначив, що його каденції не
вистачало для завершення судової реформи, однак її втілення вже дало результати. «Я
сподіваюся, що наступний президент та його команда поважатимуть рішення щодо
незалежного та справедливого суду, закріплене у Конституції України», - сказав Порошенко.
Він додав, що судова реформа в Україні поки що найменше торкнулася судів першої
інстанції. На черзі - завершення конкурсів до Вищого суду з питань інтелектуальної
власності, завершення кваліфікаційного оцінювання суддів першої інстанції, та добір нових
суддів до першої та другої інстанцій. За словами Порошенка, усі процедури мають
завершити дещо більше, ніж за рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
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07.05.2019

Міністр фінансів України Оксана Маркарова візьме участь у
Конференції високого рівня з питань фінансування міжнародного розвитку,
яка пройде у Парижі за підтримки керівництва Великої двадцятки.
Ключовим питанням заходу буде проблема фінансової стійкості та необхідність
балансу між фінансовими потребами країн та виваженим підходом до управління держборгом. «Велика честь виступити на Конференції G-20 є також чудовою нагодою поділитися
унікальним досвідом України у стабілізації економіки та переході до стійкого зростання,
незважаючи на кризу 2014 р. та військову агресію. Ми змогли знизити частку держборгу з
80,9% ВВП у 2016 р. до 60,9% у минулому, а за підсумками І кв. 2019р. вона ще менше. Тобто
ми впевнено йдемо до цілей, закладених у Середньостроковій стратегії управління боргом, і
до кінця 2020 року розраховуємо досягнути позначки 49%. Це один з показових результатів
відповідальної бюджетної політики і успішних структурних реформ», - сказала Маркарова.
Висновки Конференції будуть враховані при підготовці червневої зустрічі міністрів
фінансів і керівників центробанків країн G-20, а також у спільній роботі Міжнародного
валютного фонду і Групи Світового банку щодо подолання вразливості боргів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Кислиця вважає, що миротворчі місії ООН
потрібно реформувати
07.05.2019

Україна підтримує реформування миротворчості ООН, яке має
відповідати викликам сучасного світу, і закликає дати чесну оцінку
миротворчих зусиль і загалом організації напередодні її 75-річчя наступного року.
Про це заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив,
виступаючи на дебатах Радбезу ООН “Інвестиції у мир: поліпшення безпеки та ефективності
миротворців ООН”. “З попередніх виступів представників ООН видається беззаперечним, що
аби відповідати викликам непередбачуваного світу, миротворчість ООН потребує
подальшого реформування”, - заявив Кислиця. Кислиця додав, що Україна продовжує брати
участь у миротворчих операціях ООН навіть у час, коли сама чекає на рішення Ради Безпеки
про відправлення миротворчого контингенту на окупований український Донбас.
“Блакитні шоломи з України брали участь у миротворчих місіях ООН по всьому світу. У
багатьох випадках вони дійсно допомогли у досягненні миру - від Балкан до Ліберії.
Залученість України до миротворчих зусиль ООН не припинилася навіть у часи військової
агресії, яка досі триває проти країни”, - заявив він. Кислиця вчергове нагадав, що питання
міжнародного миру та безпеки нерозривно пов’язані з питаннями масштабних порушень
прав людини і що саме такі порушення часто передують початку військових конфліктів. Він
закликав звернути увагу на цей взаємозв’язок і попросив “деякі держави-члени ООН” не
перешкоджати зусиллям з поєднання цих двох сфер діяльності ООН, оскільки “наслідки
такої безвідповідальної поведінки ми можемо нині спостерігати по всьому світу”. “З
наближенням 75-ї річниці заснування ООН наступного року, ми мусимо бути готовими
чесно оцінити операції з підтримання миру нашої Організації: її досягнення і недоліки
перед обличчям сучасних викликів - задля того, щоб наші зусилля з підтримання миру були
потужнішими, ніж коли-небудь раніше”, - підсумував він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

Читайте також: Виступ заступника Міністра
закордонних справ України Сергія Кислиці >>>

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

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (ПОЛІТИЧНІ. ЕКОНОМІЧНІ. ГУМАНІТАРНІ)
 ЄВРОПА
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

 СХІДНА ЄВРОПА

Чехія перерахувала українським некомерційним
організаціям 35 млн крон
04.05.2019

Президент України провів телефонну розмову з
Президентом Європейської Комісії
07.05.2019

Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер привітав вільні та
демократичні президентські вибори в Україні, що підтвердили відданість
держави європейським демократичним цінностям.
Він підтвердив, що ЄС продовжить рішучу підтримку України та українського народу
на шляху реформ та європейської інтеграції. Президент Європейської Комісії високо оцінив
визначну роль Президента Порошенка у просуванні євроінтеграційного порядку денного
України та зміцненні проукраїнської міжнародної коаліції у протидії російській агресії.
Нагадаємо, Президент України закликав ЄС посилити санкції проти Росії під час наступного
перегляду цього питання у червні.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА

Призначено нового посла Великої
Британії в Україні
30.04.2019

Послом Великої Британії в Україні призначено Мелінду Сіммонс,
повідомляє прес-служба МЗС Великобританії. Про це повідомляє служба
новин видання radiosvoboda.org
«Мелінда Сіммонс була призначена послом Її Величності в Україні і змінить Джудіт
Гоф, яка буде переведена на іншу позицію дипломатичної служби. Пані Сіммонс вступить на
посаду влітку 2019 року», – йдеться в повідомленні. За даними британського МЗС, Мелінда
Сіммонс має досвід роботи у Секретаріаті нацбезпеки, в департаментах міжнародного
розвитку, гуманітарної допомоги, вирішення конфліктів. Сферами її професійних інтересів
були регіони Африки, Близького Сходу, Європи. Останній рік, до призначення на посаду в
Україні, вивчає українську мову. Джудіт Гоф була призначена послом Великобританії в
Україні у березні 2015 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Українсько-норвезьке партнерство наповнюється
конкретним змістом
08.05.2019

Українсько-норвезьке партнерство наповнюється конкретним
змістом, констатували під час зустрічі в МЗС України 8 травня заступник
Міністра Єгор Божок та Посол Норвегії в Україні Оле Хорпестад.
Єгор Божок подякував Норвегії за незмінну політичну підтримку суверенітету і
територіальної цілісності України, а також значну практичну допомогу нашій державі у
контексті подолання наслідків триваючої агресії РФ, передусім, шляхом реалізації низки
гуманітарних проектів на сході України. Відзначено активізацію торговельно-економічної
співпраці між державами та зростання обсягів норвезьких інвестицій в економіку України,
що, на думку співрозмовників, є позитивним ефектом імплементації реформ. У цьому
зв’язку Єгор Божок висловив вдячність Уряду Норвегії за практичну допомогу в реалізації
комплексу реформ, насамперед, у сфері зміцнення верховенства права. Співрозмовники
відзначили спільність позицій України та Норвегії щодо засудження незаконного кроку
Кремля з «паспортизації» громадян України як чергового брутального порушення норм
міжнародного права та зобов’язань РФ згідно Мінських домовленостей. Єгор Божок та Оле
Хорпестад обговорили перспективи подальших кроків з поглиблення двостороннього
діалогу, зокрема проведення найближчим часом у Києві чергового раунду політичних
консультацій між зовнішньополітичними відомствами України та Норвегії, а також
установчого засідання українсько-норвезької робочої групи з питань ядерної безпеки.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України
 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Посол України Артем Рибченко зустрівся з Державним секретарем
ФДЗС Швейцарії Паскаль Берісвиль
26.04.2019

Відбулася зустріч Посла Артема Рибченка з Державним секретарем
ФДЗС Швейцарії Паскаль Берісвиль. Про це повідомляє Посольство України
в Швейцарській Конфедерації та в Князівстві Ліхтенштейн.
Першочергову увагу під час бесіди приділено підсумкам президентських виборів в
Україні та розвитку ситуації навколо нашої держави, зокрема у світлі нещодавнього
рішення Росії про паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях
Донецької та Луганської областей. Окремо обговорено пріоритети двостороннього
співробітництва і майбутні двосторонні контакти. Від швейцарської сторони отримано
підтвердження щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України,
несприйняття протиправних дій Росії і продовження надання допомоги нашій державі.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Петро Порошенко провів телефонну розмову
з Канцлером ФРН Ангелою Меркель
10.05.2019

Президент України Петро Порошенко подякував німецькому лідеру
за особливу увагу до ситуації в Україні, насамперед у питанні відновлення
територіальної цілісності України.
Було наголошено, що за останні 5-ть років українсько-німецьке партнерство досягло
стратегічного рівня. Глава держави окремо відзначив всебічну підтримку України з боку
Федерального уряду ФРН та особисто Федерального канцлера, включаючи впровадження
реформ, зокрема децентралізації, посилення інститутів правової держави, підтримку
України на євроінтеграційному шляху. У контексті розгляду в Гамбурзі Міжнародним
морським трибуналом питання звільнення 24 українських моряків окрема увага була
приділена подальшому посиленню тиску на Москву для прискорення звільнення всіх
українських заручників, які незаконно утримуються РФ. Сторони обговорили розвиток
ситуації на Донбасі у світлі останніх провокативних кроків РФ. Петро Порошенко закликав
Берлін підтримати посилення санкцій проти Москви у відповідь на так звані паспортні
укази. Ангела Меркель відзначила чесність та змагальність виборчого процесу в Україні, а
також особисту роль Петра Порошенка в демократичності виборів і у впровадженні реформ
в Україні протягом останніх 5 років. Канцлер Німеччини висловила сподівання, що нове
керівництво України буде дотримуватись принципу наступництва у зовнішній політиці,
передусім щодо ЄС та розвитку українсько-німецького стратегічного партнерства. Ангела
Меркель запевнила, що Україна залишатиметься в центрі уваги політики ЄС та Німеччини.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Протягом останніх двох років уряд Чеської Республіки перерахував
НКО України 35 мільйонів крон (близько 1,4 мільйонів євро) , передає УНН
з посиланням на Radio Praha.
Кошти виділяються з метою оновлення країни і підтримки її демократичного
трансформування. Гроші, надані за допомогою Міністерства закордонних справ Чехії,
повинні бути використані на боротьбу з корупцією, підтримку якісних ЗМІ, а також на
забезпечення дотримання прав людини в охоплених конфліктом східних регіонах країни і в
анексованому Криму. Майже 16 мільйонів крон (615 тисяч євро) Посольством Чеської
Республіки в Києві було виділено в формі загальнодоступних грантів, а 19 мільйонів крон
(731 тисячу євро) на реалізацію конкретних проектів місцевих неурядових організацій.
Надаючи підтримку Україні, підкреслюється в опублікованому звіті МЗС Чехії, країна
підтверджує свою зовнішньополітичну позицію в питанні збереження суверенітету і
територіальної цілісності України. У справі надання допомоги відновленню України,
сказано в документі Міністерства закордонних справ, Чехія варто пліч-о-пліч з такими
демократичними державами, як Німеччина, США, Канада і Японія. Реалізація чеської
програми допомоги Україні почалася в 2014 році і триватиме далі. План, який передбачає
виділення ще, як мінімум 20 мільйонів крон (770 тисяч євро), був підтверджений кабінетом
країни в червні 2018 року. Як стало відомо раніше, попри це — президент Чехії знову
звинуватив чинну українську владу “за відсутність миру на Донбасі”.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Президент України провів телефонну розмову з
Прем’єр-міністром Ізраїлю
22.04.2019

Беньямін Нетаньягу привітав внесок Глави держави у зміцнення
українсько-ізраїльських
відносин
та
відзначив високий
рівень
демократичних стандартів президентських виборів.
Глава держави подякував Прем’єр-міністру Ізраїлю за підтримку України на
міжнародній арені. Було відзначено динамічний розвиток двостороннього партнерства,
зокрема політичного діалогу на найвищому рівні, за останні п’ять років. Окремо було
підкреслено, що важливим індикатором результативності українсько-ізраїльського діалогу
стане очікуваний запуск Угоди про зону вільної торгівлі, яка відкриє нові можливості для
бізнесу, стимулюватиме створення робочих місць, що, відповідно, сприятиме зростанню
добробуту обох народів. Петро Порошенко також привітав Беньяміна Нетаньягу з успішним
проведенням виборів до Кнесету Держави Ізраїль.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Україна та країни Перської затоки поглиблюють співпрацю:
створення Арабського торгового дому
25.04.2019

Члени Ради арабського економічного об’єднання відвідали Торговопромислову палату (ТПП) України з метою утворення Арабського торгового
дому в Україні. Про це повідомляє прес-служба ТПП.
Під час зустрічі члени Ради Мохамед Альрабеа, Сальман Ахмед, Юзеф Альшеблі та
Мохамед Кадах говорили про зацікавленість арабських бізнесменів у виході на український
ринок. Зокрема, йшлося про
підписання Меморандуму про створення Арабського
торгового дому в Україні, діяльністю якого опікуватиметься представник Торговопромислової палати. Мета створення торгового дому – надати можливість представникам
бізнесу країн Перської затоки безперешкодно брати участь в інвестиційних і торговельноекономічних відносинах із вітчизняними підприємствами. Це – своєрідний хаб, що
допоможе залучати партнерів із арабських країн інвестувати в проекти на території
України. «На сьогоднішній день на нашому ринку майже не представлені можливості
співпраці з арабськими країнами. Майбутній меморандум – це крок до об’єднання наших
можливостей. А ТПП – своєрідна колегіальна ланка у цьому бізнес-ланцюгу», – зазначив
Ростислав Коробка, віце-президент ТПП України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України
У Комітеті у закордонних справах відбулася зустріч з Надзвичайним і
Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні
26.04.2019

Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко 26 квітня
провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської
Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді.
Голова Комітету Ганна Гопко привітала Посла Ірану із початком дипломатичної місії
в Україні і висловила вдячність за підтримку незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, а також запевнила у налаштованості і надалі розвивати
міжпарламентську співпрацю в інтересах громадян обох країн. Ганна Гопко поінформувала
Посла Ірану в Україні щодо чергового факту порушення РФ міжнародного права та
Мінських домовленостей – указу Президента РФ від 24 квітня ц.р. щодо незаконної видачі
російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської
областей. У ході зустрічі сторони обговорили питання розвитку двостороннього
політичного діалогу, активізацію співробітництва у сфері транспорту, освіти,
агропромислового комплексу та енергетики. У свою чергу Посол Ірану в Україні М.Мораді
висловив запевнення у подальшій підтримці незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України і продовженні розвитку політичного діалогу.
Читати повністю >>>
За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ

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

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

 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ. СОЛОМОНОВІ
 АЗІЯ

ОСТРОВИ. КІРИБАТІ. ВАНУАТУ. ІНШІ О-ВИ ОКЕАНІЇ)

Степан Кубів запропонував створити через Україну
логістичний коридор Китай-Україна-ЄС
25.04.2019

В Пекіні українська делегація на чолі з Першим віце-прем’єрміністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном
Кубівим взяла участь у ІІ міжнародному форумі «Один пояс, один шлях».
У своєму виступі Степан Кубів відзначив, що проект «Один пояс, один шлях» має на
меті посилити геополітичну співпрацю між Азією і Європою, тому саме Україна має важливе
значення у його реалізації. «Україна є стратегічно важливим логістичним вузлом між Азією
та Європою. Найкращий підхід до подальшої розбудови китайського експресу до Європи,
про який говорить Уряд КНР, – це створення маршрутів через Україну. Ми пропонуємо
китайським колегам спільний проектний портфель: розвиток портової інфраструктури,
об’єктів альтернативної енергетики, будівництво автомобільних доріг та мостів, розвиток
об’єктів залізниці та аеропортів, високі технології, співпрацю в аерокосмічній сфері,
переробку агропродукції», - наголосив Кубів і додав, що китайські спеціалісти провели
консультації з українськими колегами щодо участі України та КНР у розбудові Транскаспійського транспортного маршруту, що забезпечить доставлення вантажів із Китаю до ЄС. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
 АФРИКА

Зустріч Посла України з Директором Консульського
департаменту МЗС Тунісу
07.05.2019

Зустріч Посла України Миколи Нагорного з Директором
Консульського департаменту МЗС Тунісу Мохаммадом Алі Ан-Нифти
відбулась 7 травня 2019 р., повідомляє МЗС України.
Під час бесіди туніська сторона привернула увагу до суттєвого покращення
безпекової ситуації в Тунісі, свідченням чого, за її словами, стало триваюче впродовж
останніх кількох років зростання кількості іноземних туристів, зокрема з країн Західної
Європи. З метою належного реагування на можливі нештатні ситуації туніській стороні
було запропоновано розглянути можливість реалізації деяких заходів, спрямованих на
покращення координації співпраці причетних міністерств і відомств Республіки з
акредитованими в країні дипломатичними та консульськими установами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Тунісі

Президент України провів зустріч з Міністром
закордонних справ Канади
08.05.2019

Президент України Петро Порошенко подякував Канаді, зокрема на
рівні Великої Сімки, за всебічну підтримку, як у питанні проведення реформ,
так і протидії російській агресії.
Сторони обговорили погіршення ситуації на Донбасі в контексті чергових
провокаційних дій Москви. Петро Порошенко закликав Канаду підтримати посилення
санкцій проти Росії у відповідь на так звані паспортні укази. Президент України наголосив
на важливості розгортання миротворчої місії під егідою ООН на тимчасово окупованій
частині Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку державного кордону між Україною
та Росією. Глава держави подякував Канаді за запровадження в березні у координації з ЄС
та США так званого азовського пакету санкцій. Окрема увага була приділена звільненню 24
моряків та всіх українських заручників, які незаконно утримуються Росією. Петро
Порошенко відзначив важливу роль Канади у розбудові оборонного потенціалу Збройних
Сил України. Відзначимо, 6 травня Президент України Петро Порошенко провів телефонну
розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Сторонами було наголошено, що за
минулі п’ять років Особливе партнерство між Україною та Канадою набуло нової якості.
Глава держави подякував Прем’єр-міністру Канади за незмінну підтримку України як на
міжнародній арені, так і в питанні сприяння демократичним перетворенням в Україні. Було
обговорено підготовку до проведення Третьої конференції з питань реформ в Україні, яка
відбудеться 2-4 липня 2019 року в Торонто. Глава канадського уряду особливо відзначив,
що за п’ять останніх років Україна досягла більший прогрес у реформах, ніж за всі
попередні роки незалежності. Співрозмовники відзначили успішну імплементацію
двосторонньої Угоди про зону вільної торгівлі, що сприяє створенню робочих місць та
зростанню добробуту громадян обох держав. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS
 ІНТЕРВ’Ю

Працюємо над помилками і перезавантаженням партії –
Ігор Кононенко

Зустріч Посла України з керівництвом
МЗС Єгипту
09.05.2019

Посол Євген Микитенко зустрівся із помічником Міністра
закордонних справ АРЄ з європейських питань Амром Рамаданом. Про це
повідомляє Посольство України в Арабській Республіці Єгипет.
У ході зустрічі обговорено стан та перспективи розвитку двосторонніх відносин,
зокрема, питання подальшої активізації політичного діалогу, нарощування обсягів взаємної
торгівлі та активізації культурно-гуманітарного співробітництва. Нагадаємо, 30 квітня
2019 р. у приміщенні Міністерства закордонних справ Арабської Республіки Єгипет Посол
Євген Микитенко провів зустріч з Заступником Міністра закордонних справ Єгипту,
Головою Департаменту протоколу п. Хатемом Тагеддіном, під час якої відбулася церемонія
вручення копій Вірчих грамот. У ході дружньої бесіді було обговорено актуальні питання та
перспективи подальшого розвитку двосторонніх відносин, висловлено налаштованість на
активізацію співробітництва у політичній, економічній та культурно-гуманітарній галузях.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипті

02.05.2019

Підбиваємо підсумки виборчої кампанії Петра Порошенка з
одним з його ключових соратників. Перший заступник голови
фракції БПП – про помилки, головні здобутки і політичне майбутнє
президента України.




 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Участь Посла України в зустрічі Асоціації міністрів економічного розвитку з дипломатичним корпусом
04.05.2019

Посол України в Мексиці Руслан Спірін взяв участь у церемонії
інавгурації зустрічі Асоціації міністрів економічного розвитку штатів
Мексики з дипломатичним корпусом, акредитованим в цій країні.
Зустріч відбулася в Міністерстві закордонних справ Мексики, яке було її
організатором, і мала на меті сприяння суб’єктам федерації країни у просуванні їх продукції
та послуг на зовнішні ринки, а також залученні прямих іноземних інвестицій. У своїй
промові на церемонії інавгурації Посол України, який виступав від імені всього
дипломатичного корпусу, серед іншого, наголосив на важливості налагодження більш
тісної взаємодії між
штатами Мексики та
зарубіжними дипломатичними
представництвами, перспективності співпраці безпосередньо між регіонами Мексики та
регіонами інших держав, а також належному місці, яке може зайняти Україна, в рамках
курсу мексиканського Уряду на диверсифікацію зовнішньоекономічних зв’язків.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці




 ТИХОАТЛАНТИЧНИЙ РЕГІОН
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (США, ГУАМ. ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ. ПУЕРТО-РИКО. АМЕРИКАНСЬКІ

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ. АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА. ІНШІ)



ЗМІ повідомили про відкликання Марі Йованович
з посади посла США в Україні



06.05.2019

Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович,
за даними ЗМІ, 20 травня завершує роботу в нашій країні. Про це
повідомляє DT.UA з посиланням на американські дипломатичні джерела.
До призначення нового Посла його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений,
визначення кандидатури якого ще не відбулося, пише видання. В 2016 році Марі Йованович
змінили Джеффрі Паєтта на посаді посла США в Україні. У липні Сенат США затвердив
кандидатуру, а 23 серпня Йованович прибула до Києва. До цього вона працювала
помічником держсекретаря і відповідала за двосторонні відносини з країнами Скандинавії,
Балтії та Центральної Європи. Також вона обіймала посаду посла у Вірменії (2008-2011) та
Киргизстані (2005-2008), працювала у посольствах в Москві, Лондоні, Оттаві, Могадішо і
Києві. Раніше син президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував посла в
Україні Марі Йованович нібито через її критичні заяви у бік Білого дому. Трамп-молодший
додав посилання на статтю видання The Daily Wire, в якій колишній федеральний прокурор
США Джо ДіГенова заявив, що Йованович необхідно відкликати з посади після критичних
заяв на адресу адміністрації Трампа. Як повідомлялося, генеральний прокурор України
Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що посол США в Україні
Марі Йованович дала йому список людей, яких попросила "не переслідувати". Крім того,
Луценко додав, що не отримав від американського посольства в Україні близько чотирьох
мільйонів доларів, які вона повинна була виділити на його відомство. У відповідь
Державний департамент США назвав заяву Луценка "відвертою вигадкою".
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
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І.КОНЕНКО

Ігоре Віталійовичу, президентська кампанія Петром Порошенком програна. Чому так
сталося? Чому теза "Армія, мова, віра" виявилася актуальною тільки для Львівщини,
діаспори та Антарктиди?
Так, наступні п'ять років Україна проведе з новим президентом. Хочу підкреслити,
що вперше в історії України чинний президент вже привітав і визнав перемогу
опонента. Це світова практика, але у нас це вперше. Більш того, всі міжнародні
спостерігачі і європейські лідери підкреслили, що президентські вибори в Україні
відбулися без порушень. За їхніми словами, Україна тут навіть може стати
прикладом для Європи. Вважаю, що це головне досягнення виборів. А тепер про
результати. Ви ж погодитеся, що за ці п'ять років зроблено досить багато? Але
значна частина реформ були непопулярними. Так само було і в Польщі, де розуміння
необхідності реформ прийшло через роки після їх проведення. Безумовно, на
результаті позначилися тонни чорного піару і бруду, які виливалися на нашого
кандидата. По-перше, тут збіглися інтереси Росії – країни-агресора, яка вкладала в це
значні ресурси. Негатив, який нагнітався з екранів телевізорів, соцмережі, де масово
створювалися "ботоферми", щоб поширювати фейки, в тому числі і російські,
дискредитуючи не лише президента, а всю владу в Україні в цілому ... По-друге,
співпали інтереси ряду українських олігархів, які незадоволені діями влади за
попередні п'ять років. По-третє, вибори показали, що люди незадоволені темпом
реформ і змін в країні. Є речі, які безпосередньо не пов'язані з діями президента, але
українці порахували, що...
...порахували, що президент винен у підвищенні тарифів і зростанні цін?
Так, це стосується тарифів, пенсійної та низки інших реформ, які, на жаль, ще не
запрацювали на повну силу. Багато хто не розуміє, що за тарифи і ціни президент не
відповідає. Це прерогатива уряду, який, за Конституцією, формується коаліцією
після парламентських виборів. Наш безумовний успіх – це децентралізація. Але, на
жаль, кількість нових територіальних громад у нас ще недостатня. Як голова
обласної парторганізації, я багато їжджу Київщиною. До якої нової громади не
заїдеш, вже інше ставлення до влади, вони мислять по-іншому, у них немає такого
патерналізму, що центр їм все повинен. Вони низку речей вже роблять самі, а
просять, скоріше, про ухвалення якихось законів, вказують, де є зайва бюрократія.
Тобто вже вудка, а не риба?
Так, ви абсолютно праві. Там, де громади не об'єдналися, настрої інші. Там люди
думають, що вся влада погана, а якщо прийдуть нова, не важливо хто, їм все дадуть.
Адже багато на цих виборах насправді голосували більше емоційно і швидше
"проти", а не "за".
Що далі? Ходили чутки, що буде створена нова проєвропейська партія, яку він
очолить.
Це предмет дискусій всередині партії. Більш того, що сталося між першим і другим
туром? Абсолютно несподівано нас стали підтримувати, і до нас готові приєднатися
нові люди, які до цього займали нейтральну позицію або навіть критикували нас.
Причому не "за Порошенка", а на основі ідеологічних принципів зі стратегічного
вектору руху країни. Тому хвилю, яка пішла, ми маємо намір утримати. Зараз наша
команда проводить роботу над помилками, результат виборів показав, де у нас
слабкі місця. Ми готуємося до з'їзду. Можу проанонсувати повне перезавантаження
нашої партійної вертикалі, виходячи саме з ідеологічних принципів. Сьогодні ми, по
суті, єдина в чистому вигляді ідеологічна партія.
Чи потрібно створювати нову партію? Не пізно? Парламентські вибори не за горами..
Два роки тому тривали переговори про створення об'єднаної партії на тих же
принципах. Але вони не увінчалися успіхом. Зараз Петро Порошенко анонсував, що
ми хочемо об'єднати всі проєвропейські сили. Всіх громадських діячів і організації,
політиків і експертів, які сповідують ті ж принципи, що і ми, запрошуємо спільно йти
на вибори. …
Читати інтерв’ю повністю >>>

За матеріалами segodnya.ua
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Зростання ВВП України в I кв.-2019 уповільнилося до 2,4%,
держборг впав нижче 60% ВВП
03.05.2019

Зростання реального ВВП в Україні в І кварталі ц.р. стосовно до
аналогічного періоду 2018 р. сповільнилося до 2,4% у порівнянні з 3,5% у IV
кварталі 2018 р. і 3,3% - загалом за 2018 р.
"Очікувано зменшився внесок від зростання в сільському господарстві через
вичерпання ефекту рекордного врожаю ... Крім того, ослабли показники промисловості: як
в енергетичному секторі (через теплу погоду цього року в порівнянні з попереднім), так і в
окремих видах переробної промисловості", - пояснює Національний банк України в
інфляційному звіті. Зокрема, істотне падіння в хімічній промисловості тривало протягом
більшої частини кварталу, перш за все на тлі ремонтно-відновлювальних робіт на окремих
заводах, вказує центробанк. "Введення Росією в кінці 2018 року заборони на ввезення
окремих видів машинобудівної продукції було одним з факторів подальшого падіння
обсягів виробництва у машинобудівній галузі", - йдеться в звіті. Згідно з ним, темпи
зростання металургійного сектора хоч і помітно прискорилися в березні (на тлі завершення
запланованих ремонтних робіт на кількох великих підприємствах ГМК), за результатами I
кварталу 2019 року були близькі до нуля. "Не дивлячись на деяке уповільнення, основним
фактором економічного зростання залишився внутрішній попит (перш за все споживання
домогосподарств і інвестиційна діяльність підприємств)", - підкреслює НБУ. На його думку,
щодо подальшого стійкого нарощування споживчого попиту свідчило прискорення
зростання роздрібного товарообігу і пасажирообороту, які підтримувалися стійким
збільшенням реальних заробітних плат і пенсійних виплат. "Прискорилося зростання в
будівництві, що, з одного боку, значною мірою обумовлене сприятливими погодними
умовами цього року в порівнянні з попереднім, а з іншого - може свідчити про стійкий
інвестиційний попит", - додав Нацбанк. У звіті регулятор уперше оцінив вплив погодних
умов на економічне зростання. Зокрема, на його думку, в лютому і березні цього року
погодні умови зробили значний позитивний внесок у зростання обсягів виконання
будівельних робіт, проте внесли більший негативний внесок у показники енергетики. "В
результаті в цілому внесок погодних умов в ІВБГ (індекс виробництва базових галузей - ІФ)
за I квартал 2019 був негативним, але незначним - 0,2 процентних пункту", - вказав НБУ.
Центробанк також зазначив, що завдяки збереженню позитивного первинного сальдо
бюджету і зміцненню гривні державний і гарантований державою борг станом на кінець
березня 2019 опустився нижче 60% ВВП уперше з 2014 року - до 59% ВВП. Як
повідомлялося, в кінці квітня НБУ підтвердив прогноз зростання ВВП на 2019-2021 роки.
Згідно його очікувань, цього році він сповільниться до 2,5%, а в 2020-2021 роках
прискориться відповідно до 2,9% і 3,7%.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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За три роки ВВП України
виріс на 8,4%
17.04.2019

За останні три роки валовий внутрішній продукт України збільшився
на 8,4%. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час
засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"За три роки нашої роботи нам вдалося досягти збільшення обсягу зростання ВВП на
8,4%, ми більше 12 кварталів зростаємо", - зазначив прем’єр. За його словами, крім того,
розмір державного боргу за цей період скоротився з 79,1% до 60,9% ВВП. Також за
підсумками поточного року Україна досягне найнижчого показника інфляції за попередні 5
років, додав прем’єр. Він зазначив, що такі показники свідчать про вихід країни із зони
ризику. Нагадаємо, реальний ВВП у IV кварталі 2018 року у порівнянні з попереднім
кварталом збільшився на 1,1%, а у порівнянні з IV кварталом 2017 року – на 3,4%. Як
повідомляв УНН, за даними міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's,
упродовж 2019-2020 років реальний ВВП України зросте на 3%.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
HSBC прогнозирует замедление роста ВВП Украины в 2019г до 2,5%
с перспективой дальнейшего восстановления
17.04.2019

Рост реального ВВП Украины в 2019 г. замедлится до 2,5%, однако по
мере снижения уровня политической неопределенности в 2020 г. темпы
экономического роста возобновятся до 3%.
"Жесткая фискальная политика является одной из причин, почему мы прогнозируем
замедление роста ВВП до 2,5% в 2019-м с 3,3% в 2018 г.", - указывает макроэкономический
прогноз HSBC. Аналитики HSBC ожидают, что после 3%-го роста ВВП в І квартале 2019 г.
экономика начнет расти медленнее и уже по итогам ІІ квартала этот показатель составит
2,7%, по итогам ІІІ - 2,4%, IV - 2,2%. "По мере ослабления политической неопределенности и
ослабления денежно-кредитной политики мы ожидаем, что рост ВВП ускорится до 3% в
2020 году, что приведет к выплате первого купона по украинским варрантам, привязанным
к ВВП, в 2022 г.", - отмечается в прогнозе. При этом аналитики прогнозируют постепенное
снижение курса национальной валюты Украины с его дальнейшим восстановлением. По
оценкам HSBC, по итогам второго квартала 2019 года гривня ослабнет до 28 грн/$1 по
сравнению с 27,3 грн/$1 в первом квартале, а в третьем квартале достигнет уровня 30
грн/$1. Однако начиная с четвертого квартала 2019 года аналитики ожидают укрепления
курса нацвалюты сначала до 29 грн/$1, затем - до 28,4 грн/$1 в первом квартале 2020-го и
29 грн/$1 - в апреле-июне 2020 года. При этом из-за крупных выплат по госдолгу Украина
продолжит придерживаться жесткой налогово-бюджетной политики в текущем году,
отмечается в прогнозе. "По нашим оценкам, общий дефицит государственного бюджета
сократится с 1,8% ВВП до 1,5% ВВП в текущем году, что значительно ниже порога 2,3%
ВВП, согласованного с МВФ", - отмечают в HSBC.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Рост реального ВВП Украины в 2019 г. замедлится до 2,5%, а в 20202021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%, такой макропрогноз
подтвердил Национальный банк Украины (НБУ).
Согласно обнародованным им в четверг данным, оценка инфляции на этот период
также оставлена неизменной: 6,3% в этом году и по 5% в 2020-2021 гг. В то же время НБУ
несколько повысил прогноз номинального ВВП: на текущий год - с 3,965 трлн грн до 3,97
трлн грн, на 2020 – с 4,336 трлн грн до 4,342 трлн грн. По его обновленным оценкам,
базовая инфляция в 2020 г. составит 3,7%, а не 3,6%, как регулятор ожидал ранее, однако
прогноз базовой инфляции на 2019 и 2021 г. сохранен прежним – соответственно 5% и
3,7%. Как сообщил председатель НБУ Яков Смолий на брифинге, главным внутренним
риском для реализации этого макроэкономического прогноза, в частности, снижения
инфляции до целевого показателя 5% в 2020 г., является усиление неопределенности в год
президентских и парламентских выборов. "Этот риск будет учитываться в монетарных
решениях Национального банка, прежде всего, из-за его влияния на финансовый рынок и
инфляционные ожидания", - добавил он. В числе основных внешних рисков для реализации
макроэкономического прогноза Я.Смолий назвал рецессию мировой экономики и снижение
цен на сырьевых рынках, усиление геополитической напряженности, в частности из-за
неопределенности с Brexit, неопределенность относительно объемов транзита газа через
Украину с 2020 г. в результате строительства обходных газопроводов в Европу, эскалацию
военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России. Как сообщалось,
рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% при замедлении инфляции до 9,8%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
МЕРТ дало оцінку зростання ВВП України
за перший квартал
06.05.2019

Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку оцінює зростання реального валового внутрішнього
продукту України за січень-березень 2019 р. у 2,2% (+/-0,2%).
Як зазначається огляді департаменту, в березні вперше в поточному році
агрегований показник діяльності реального сектору економіки (ЗІВ) продемонстрував
позитивний результат - на 0,9%. Підтримкою зростання була активна діяльність
будівельних підприємств та ВЕД сфери послуг (транспорт, роздрібна торгівля, освіта,
охорона здоров’я та банківський сектор), наголосили експерти МЕРТ. "Водночас, ряд
чинників стримували виробничу діяльність окремих галузей промисловості та відповідно
оптової торгівлі, зокрема, дія заборони РФ на ввезення окремих видів машинобудівної
продукції українського походження (наприкінці 2018 року), зменшення попиту на
електроенергію на тлі теплих погодних умов та продовження проведення ремонтів
технологічного обладнання на окремих енергогенеруючих підприємствах", - йдеться в
документі. Згідно з прогнозом МЕРТ, за підсумком I півріччя 2019 року очікується
позитивна динаміку ЗІВ в умовах збереження високого попиту на послуги будівництва та
окремих зовнішніх ринках, підвищення платоспроможності населення на тлі зростання
соціальних гарантій. Зведений індекс виробництва товарів та послуг за основними видами
економічної діяльності (ЗІВ) відображає динаміку діяльності виробничої сфери
національної економіки у відповідному періоді. ЗІВ розраховується на базі звітних даних по
індексам фізичного обсягу виробництва ВЕД "Сільське господарство", ВЕД "Промисловість",
ВЕД "Будівництво", ВЕД "Транспорт " та ВЕД "Оптова та роздрібна торгівля". Зважаючи на
те, що виробнича сфера в обсязі ВВП займає близько 55%, ЗІВ має тісний кореляційний
зв’язок з динамікою ВВП. Тому оціночний показник ВВП розраховується, виходячи з
ретроспективної кореляційної залежності між ЗІВ та ВВП. Нагадаємо, за оцінками НБУ,
зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2019 року
уповільнилося до 2,4% р/р в порівняні з 3,5% у IV кварталі 2018 року. Як повідомляло РБКУкраїна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП)України у 2018 році зріс на 3,3% у
порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
ЕБРР ожидает роста ВВП Украины в 2019г
на 2,5%, в 2020г - на 3%
08.05.2019

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста
внутреннего валового продукта (ВВП) с 3% до 2,5% по итогам 2019 года, в
2020 году рост экономики ожидается на уровне 3%.
Временное снижение экономического роста аналитики банка поясняют внутренней
политической неопределенностью в виду минувших и предстоящих выборов, а также
замедлением роста экономики стран - основных торговых партнеров Украины. В то же
время оживление программы реформ после выборов вместе со смягчением валютнокредитной политики поспособствовало бы укреплению корпоративной деятельности, при
этом реальный рост экономики достигнет 3% в 2020 году, говорится в отчете. ЕБРР также
подчеркивает: запланированные на 2019-2020 гг. крупные выплаты по государственному
долгу представляют серьезный риск для экономического развития Украины. Поэтому
поддержание сотрудничества с кредиторами остается жизненно важным для
восстановления экономики страны. Как сообщалось, в конце апреля 2019 года НБУ
подтвердил прогноз роста ВВП на 2019-2021 гг. По ожиданиям центробанка, в этом году он
замедлится до 2,5%, в 2020-2021 гг. ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Єдиний рахунок для зарахування митних платежів
запрацював на постійній основі
16.04.2019

Мінфін України підвищив прогноз платежів за
держборгом у 2019 р. на 17 млрд грн
03.05.2019

Мінфін на початок травня збільшило прогнозну оцінку платежів у
рахунок погашення та обслуговування державного боргу в 2019 р. до 478,22,
що на 17,23 млрд грн більше, ніж на початок квітня.
Згідно з даними на сайті Мінфіну, прогнозовані виплати за внутрішнім боргом на
17,82 млрд грн нижчі за показники місячної давності - 328,8 млрд грн, зокрема 72,9 млрд
грн - на обслуговування. Прогноз виплат за зовнішнім боргом після зниження у березні на
2,5 млрд грн знову скорочено на 0,58 млрд грн - до 149,42 млрд грн, із них 50,21 млрд грн на обслуговування. Мінфін оцінив виплати в другому кварталі в 156,16 млрд грн (прогноз
на початок року - 125,86 млрд грн), у третьому - 127,97 млрд грн (93,89 млрд грн), у
четвертому - 68,7 млрд грн (51,41 млрд грн). Що стосується виплат за зовнішнім боргом, то
на початок травня міністерство оцінює їх у другому кварталі в розмірі 50,13 млрд грн, у
третьому - 59,21 млрд грн, у четвертому - 10,72 млрд грн, свідчать оприлюднені дані.
Прогноз виплат за держборгом у 2020 році збільшено порівняно з квітневим показником на
10,62 млрд грн - до 321,32, зокрема за зовнішнім боргом - на 0,35 млрд грн, до 178,95 млрд
грн. За даними Нацбанку України, загальний обсяг облігацій внутрішньої державної позики
(ОВДП) від початку 2019 року до 3 травня скоротився майже на 4,5 млрд грн - до 760,214
млрд грн. Водночас портфель ОВДП Нацбанку від початку року зменшився на 11 млрд грн до 337,088 млрд грн, банків - на 20,22 млрд грн, до 354,22 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Державний борг України вперше з 2014 р.
став меншим 60% від ВВП
06.05.2019

Станом на кінець березня 2019 р. розмір державного та гарантованого
державою боргу знизився нижче рівня у 60% валового внутрішнього
продукту України. Це сталося вперше з 2014 року.
«Завдяки збереженню додатного первинного сальдо бюджету та міцнішій гривні
державний і гарантований державою борг станом у відношенні до ВВП на кінець березня
2019 року опустився нижче 60%, уперше з 2014 року», — повідомляється у квітневому
інфляційному звіті Національного банку України. Там також відзначили стійке зростання
рівня оплати праці в Україні, яке дозволило збільшувати рівень доходів населення та
споживчий попит на ринку. Водночас, попри збільшення доходів населення, економіка
України на початку 2019 року почала сповільнювати темпи зростання. У першому кварталі
2019 року український уряд витрачав по 42 мільярди гривень на обслуговування боргів.
Водночас Україна додатково позичила 113 мільярдів гривень. Також, за даними Мінфіну,
обсяг виплат за державним боргом до кінця 2019 року зріс на 15,3 мільярда гривень.
Загалом за рік уряд має виплатити 461 мільярд гривень. 13 березня уряд випустив
єврооблігації (на зовнішніх ринках) на 350 мільйонів доларів. За даними Міністерства
фінансів України, на початку лютого 2019 року державний борг складав 78,25 мільярда
доларів. 18 грудня Рада директорів МВФ затвердила нову кредитну програму для України
та ухвалила рішення про виділення першого траншу на 1,4 мільярда доларів. Також 18
грудня Рада директорів Світового банку затвердила рішення про надання Україні
кредитних гарантій на 750 мільйонів доларів.
Читати повністю >>>
© Ярослав Вінокуров
За матеріалами hromadske.ua
Мінфін розмістив ОВДП майже
на 11 млрд грн
08.05.2019

Міністерство фінансів 7 травня розмістило гривневі облігації
внутрішньої державної позики (ОВДП) на 6,5 млрд гривень і валютні
папери – на 165,5 млн доларів – йдеться в повідомленні Мінфіну.
Мінфін розмістив ОВДП з різними термінами обігу: 119 днів на 1 415,401 млн
гривень під 18,33% річних; 182 дні – на 1 373,905 млн гривень під 18,41% річних; 364 дні –
на 1 161,041 млн гривень під 18,33% річних; 511 днів – на 256,816 млн гривень під 17,99%
річних; 770 днів – на 1 309,698 млн гривень під 17,75% річних; 1 568 днів – на 1 005,979 млн
гривень під 16% річних; Папери в валюті розміщені з терміном обігу: 526 днів – на 8,271
млн доларів під 7,25% річних; 456 днів – на 73,706 млн доларів під 3,85% річних; 470 днів –
на 83,681 млн доларів під 3,85% річних. Загалом до держбюджету залучено 10 912,137 млн
гривень. Мінфін в 2018 р. залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд
доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Відзначимо, 3 травня за підсумками щотижневого аукціону обсяг вкладень нерезидентів в
облігації внутрішньої державної позики України зріс на 5,4 млрд грн, або на 17,6% – до 36,3
млрд грн. Так, з початку року шляхом купівлі гривневих ОВДП обсяг вкладень нерезидентів
в українські державні облігації зріс на 30 млрд грн. “Або майже у 6 разів”, – підкреслюють у
виданні. Поточний обсяг ОВДП у портфелі нерезидентів досяг 5% від їх загального обсягу в
обороті, тоді як на початок року цей показник становив менш як 1%. При цьому обсяг
вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики України у 2018 році зріс
на 1,130 млрд грн або на 21,7%. Нагадаємо, що станом на 17 квітня обсяг інвестицій
нерезидентів у ОВДП складав 25,6 млрд грн, при цьому валютна частина портфелю
зменшилася до 0,9 млрд грн після погашення валютних ОВДП.
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ

В Україну цього року вклали 800 млн дол.
іноземних інвестицій
06.05.2019

Прямі іноземні інвестиції в Україну за I квартал 2019 року становили
0,8 млрд дол., лідерами залучення ППІ стали добувна промисловість та
виробництво скла і виробів зі скла.
"Прямі іноземні інвестиції за I квартал 2019 року становили 0,8 млрд дол., з них
більше 60% було спрямовано до реального сектору. Лідерами залучення ПІІ були добувна
промисловість та виробництво скла та виробів зі скла", - сказано в інфляційному звіті
Національного банку України за квітень 2019 р. Як зазначається, 41% ПІІ в банківський
сектор були забезпечені операціями з переоформлення боргу в статутний капітал.
Протягом І кварталу приватний сектор здійснював погашення зовнішніх зобов'язань,
зокрема планові виплати за єврооблігаціями здійснили Ощадбанк та АТ "Укрзалізниця". "Ці
виплати визначали динаміку боргового капіталу в I кварталі 2019 року – роловер сектору
знизився до 55% (з 121% у IV кварталі)", - зазначили у НБУ. Також вказано, що приплив
капіталу за фінансовим рахунком становив 0,8 млрд дол. та був забезпечений
надходженнями до державного сектору, передусім від позики під гарантії Світового банку,
дорозміщення 10-річних єврооблігацій та операцій нерезидентів з ОВДП у національній
валюті. Своєю чергою приватний сектор був чистим кредитором зовнішнього світу – чисті
надходження ПІІ були нівельовані виплатами за зовнішніми зобов'язаннями банківського
та реального секторів, зауважили у Нацбанку.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Із 16 квітня цього року усі митні оформлення товарів підприємств
будуть здійснюватися виключно через єдиний рахунок. Про це повідомляє
Міністерство фінансів України.
Новий порядок перерахування до бюджету митних платежів дозволяє зменшити час
митного оформлення товарів, адже кошти обліковуватимуться в одній картці – особовому
рахунку суб’єкта ЗЕД. Єдиний рахунок спрощує цю процедуру, адже підприємства зможуть
перераховувати кошти авансових платежів на один рахунок ДФС, подавати митні
декларації будь-якій митниці та сплачувати митні платежі з єдиного авансового рахунку.
Мінфін вдячний Державній фіскальній службі і Державній казначейській службі, які
зробили величезний обсяг надзвичайно важливої технічної роботи. У ДФС створили
окремий підрозділ із забезпечення функціонування єдиного рахунку, розробили сучасне
програмне забезпечення для здійснення прямих комунікацій між ДФС та Казначейством, як
у процесі обліку надходження коштів від підприємств, так і в процесі переведення коштів
до держбюджету. Крім того, створили новий модуль автоматизованої системи митного
оформлення «Інспектор» з адміністрування митних платежів на центральному рівні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами minfin.gov.ua
Українських експортерів закликають працювати
під єдиним експортним брендом
17.04.2019

Українським експортерам варто об’єднуватись та представляти
Україну на міжнародних подіях під єдиним експортним брендом. Про це
пише Рада з питань експорту продовольства
Це не тільки формує позитивний імідж країни на світовій арені, але й викликає
більше довіри до самих постачальників. З таким закликом під час практичного семінару
«Складові успішного експорту: планування, ефективні канали продажів та PR» виступила
Анастасія Крилова, фахівець ДУ «Офіс з просування експорту». «Ми наголошуємо на цьому
на всіх своїх заходах! Ми закликаємо компаній-експортерів об’єднуватися і представляти
Україну на подіях єдиною командою під єдиним брендом за кордоном. Для цього «Офісом з
просування експорту» вже розроблено цей бренд, який вперше було презентовано на China
International Import EXPO 2018, а згодом і на декількох інших крупних міжнародних подіях. І
коли ви виходите на експорт ми дуже просимо вас відображати цю символіку, щоб Україна
сприймалася, як єдиний бренд, представлений в єдиному форматі»,- зазначає Анастасія
Крилова. Фахівець відзначає, що ця символіка може бути представлена як в оригінальному
вигляді, так і дещо стилізованою в залежності від заходу та країни його проведення. Але
при цьому вона підкреслює, що робота під єдиним брендом підвищує і відповідальність
експортерів за свою продукцію та манеру ведення бізнесу. Адже кожен з них сприймається,
як безпосереднє обличчя всієї країни і помилки або недоліки з їхнього боку можуть
негативно відобразитися на іміджі України в цілому. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainefood.org
Мінекономрозвитку розробляє систему моніторингу
виконання Експортної стратегії
24.04.2019

Під модеруванням експертів Міжнародного торговельного центру
відбувся семінар з імплементації та моніторингу Експортної стратегії України
на 2017 - 2021 роки та Плану завдань і заходів з її реалізації.
Представники органів виконавчої влади та Державної установи “Офіс з просування
експорту України”, які безпосередньо залучені до впровадження Експортної стратегії
України, розглянули інструменти моніторингу в інших країнах світу та можливості їхнього
використання у вже наявному механізмі моніторингу Експортної стратегії. Учасники
семінару також визначили перешкоди, з якими стикаються виконавці Плану завдань і
заходів Дорожньої карти, та шляхи їх усунення. За підсумками другого дня семінару
підготовлено практичні рекомендації щодо реалізації двох пунктів Плану завдань і заходів,
які зараз виконуються. Це рекомендації щодо зміцнення інституційної основи для
стимулювання інновацій, зокрема забезпечення умов для створення та розвитку центрів
інноваційних технологій та секторальних кластерів у регіонах з метою підвищення
конкурентоспроможності експортерів, та щодо поліпшення правових та економічних умов
для здійснення міжнародної торгівлі в Україні, зокрема розвитку інфраструктури
електронної комерції шляхом гармонізації законодавства України з питань електронної
комерції із законодавством ЄС. Також, в рамках реалізації Експортної стратегії України
розробляється он-лайн система моніторингу її виконання, яка буде доступна як бізнесу, так
і держорганам. Презентація даного он-лайн інструменту запланована найближчим часом. …
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
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Кадровый голод испытывает большинство
отраслей экономики
15.04.2019

По подсчетам Федерации работодателей Украины, только в 2018 г. из
страны мигрировали свыше 1 млн. человек. Кадровый голод испытывает
большинство отраслей экономики.
Так, по словам председателя совета Федерации работодателей Украины Дмитрия
Олийныка, для решения проблемы трудовой миграции важным является создание условий
для экономического роста внутри Украины. "Это квалифицированные, трудолюбивые,
талантливые люди, в которых государство инвестировало средства, начиная от рождения,
потом детский сад, школа, ПТУ, вуз, и мы, работодатели, на рабочем месте их всему
научили, и эти квалифицированные люди уезжают в другие края. Ключевая задача,
которую мы перед собой ставим, и которую должно реализовать государство – это создание
условий для экономического роста", – заявил Олейник. По данным журналистов, кадровый
голод уже испытывают самые разнообразные отрасли промышленности. По информации
председателя правления организации предпринимателей железнодорожного транспорта
Владимира Корниенко, нехватка специалистов на железной дороге уже измеряется
десятками тысяч. "Примерно 20 тыс. специалистов у нас не хватает в настоящее время.
Обходимся тем, что расставляем людей, расширяем обслуживание. Ну это, как говорится
"еще немножко, еще немного", дальше какое-то решение должно быть", – сообщил
В.Корниенко. Также в материале указывается, что в крупных компаниях уже работают
программы, направленные на сохранение украинских рабочих рук внутри страны. По
данным и.о. директора по персоналу и социальной политике Группы "Метинвест"
Александра Пимкина, совместно с государством бизнес может изменить ситуацию к
лучшему. При этом в компании А.Пимкина уже взялись решать проблему оттока кадров.
"Мы строим программы кадровых маршрутов, такие системы развития, которые бы
позволяли молодым ребятам буквально со студенческой скамьи быстро продвигаться по
карьере. Мы, например, как "Метинвест", в этом году начинаем широкомасштабную
программу стажировок во всех отраслях", – заявил представитель Группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

БІЗНЕС ГРУПИ

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

 ЛЮДИ

Український мільярдер потрапив в Лондоні
в гучний скандал

Доходи держбюджету в квітні
склали 96% від плану
03.05.2019

У квітні державний бюджет виконаний по доходах на 95,9%. Про це
свідчать дані Державної казначейської служби, передає служба новин
агентства «Українські Новини».
Доходи держбюджету за звітний період склали 111,942 млрд грн при плані в 116,738
млрд грн. Отже держбюджету в квітні по доходах виконаний з дефіцитом в 4,795 млрд грн.
Доходи загального фонду держбюджету в квітні склали 104,103 млрд гривень при плані
108,563 млрд грн, спецфонду – 7,8 млрд грн при плані в 8,2 млрд грн. Надходження ЄСВ у
квітні склало 23,475 млрд грн, тоді як торік у квітні цей показник становив 18,6 млрд грн.
Відзначимо, в січні-квітні 2019 р. державний бюджет виконано з дефіцитом 0,9 млрд грн. У
січні-квітні витрати на оборону, соціальний захист, обслуговування боргу та дотації
місцевим бюджетам повністю були профінансовані згідно розпису. Дефіцит держбюджету
склав 0,9 млрд грн при затвердженому річному показнику в сумі 90,0 млрд грн. Дефіцит був
профінансований за рахунок державних запозичень. Надходження від приватизації склали
190,7 млн гривень. Доходи державного бюджету за чотири місяці 2019 зросли на 18,2% р/р
до 322,6 млрд грн. Вони становили 95,7% від уточненої розписи. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
З початку року до місцевих бюджетів
надійшло 81,3 млрд грн
06.05.2019

У січні-квітні 2019 р. за оперативними даними до місцевих бюджетів
надійшло 81,3 млрд грн платежів, що контролюються ДФС. Про це
повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
Це на 22,6%, або майже на 15 млрд грн перевищує надходження відповідного періоду
минулого року. У квітні до місцевих бюджетів платниками податків спрямовано 21,4 млрд
грн. Порівняно з квітнем минулого року надходження зросли на 28,5%, або на 4,7 млрд грн.
З початку року до зведеного бюджету надійшло 75,7 млрд грн податку на доходи фізичних
осіб. Це на 23,3%, або на 14,3 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Надходження податку на доходи фізичних осіб у квітні склали 20,7 млрд грн. Порівняно з
квітнем минулого року ці надходження зросли на 25,5%, або на 4,2 млрд грн. Відзначимо, за
січень – квітень 2019 року за оперативними даними до зведеного бюджету зібрано 390 млрд
грн.. Це на 13,7%, або на 47,1 млрд грн більше відповідного періоду минулого року. Так, за
січень-квітень 2018 року до зведеного бюджету надійшло 342,9 млрд грн. До державного
бюджету зібрано 306,9 млрд грн. Цей показник перевищує відповідний період минулого
року на 11,7%, або на 32 млрд гривень. Податкових платежів до загального фонду
держбюджету у січні-квітні 2019 року зібрано у розмірі 185,4 млрд грн. Це на 10,7% або
майже на 18 млрд грн перевищує минулорічний показник. Митних платежів надійшло 121,5
млрд грн, що на 13,1 млрд грн, або на 14,1% більше, ніж за січень-квітень 2018 року. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДФС України
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Кабмін збільшив до 90% частку прибутку, яку держкомпанії
мають віддавати у бюджет
24.04.2019

Кабінет міністрів підвищив частку прибутку, яку державні
підприємства та їхні об'єднання мають перераховувати до бюджету, з 75%
до 90%. Це рішення було ухвалене на засіданні уряду.
У проекті постанови зазначається, що уряд своїм рішенням змінює порядок
відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними
унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, збільшуючи розмір відрахування з 75% до
90%. Передбачається, що загальна сума таких відрахувань становитиме близько 15,4 млрд
грн. Також уряд скасував пільги щодо сплати до бюджету частини чистого прибутку та
дивідендів для таких суб'єктів: Адміністрація морських портів; держпідприємства, установи
та організації, які входять до сфери управління Мінекономіки і здійснюють діяльність у
сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
державні і казенні, унітарні протезно-ортопедичні підприємства, які віднесені до сфери
управління Мінсоцполітики; Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; ДП "Національний центр
Олександра Довженка" і Національний культурно-мистецький та музейний комплекс
"Мистецький арсенал". Під час ухвалення постанови прем'єр-міністр України наголосив, що
уряд визначив механізм, який дозволить через бізнес-планування знижувати відрахування
для конкретних підприємств, щоб вони могли впроваджувати свої інвестиційні програми.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Фонд держмайна нагадав міністерствам про борги:
829 об'єктів приватизації
08.05.2019

Деякі міністерства та відомства мають передати для приватизації 829
об’єктів. Про це заявив в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров на
своїй сторінці в Facebook.
“829 об’єктів малої приватизації так і не передані міністерствами і відомствами до
Фонду. Активи вартістю в сотні мільйонів гривень продовжують простоювати або неефективно і збитково управляються державним менеджментом”, – заявив Віталій Трубаров.
Список боржників має вигляд: Мінекономрозвитку – 4 підприємства; Мінінфраструктури –
4 підприємства; Мінагрополітики – 14 підприємств; Кабінет Міністрів України – 1
підприємство; Мінрегіон – 5 підприємств; МОЗ – 1 підприємство; Держпідприємництво – 1
підприємство; Укрбуд – 1 підприємство; Укравтодор – 1 підприємство. “На сьогодні мала
приватизація – це переважно невеликі об’єкти, недобудови, занедбані промзони та
напіврозвалені приміщення колишніх магазинів, хоча за законом, мала приватизація – це
об’єкти вартістю до 250 мільйонів гривень”, – пояснив керівник Фонду держмайна. Торги за
об’єкти малої приватизації мають відбуватися у системі торгів для державних установ
ProZorro.Продажі. На початок травня виставлено 246 об’єктів малої приватизації. З початку
року продано 174 лоти. Відзначимо, Україна отримала вже 1 мільярд гривень від малої
приватизації, а от велика приватизація все ще заблокована судом. Про це у п'ятницю
повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко. За цей час, за його даними,
у системі Prozorro.Продажі було проведено 808 аукціонів, на яких продано 552 об’єкти
державної власності. "Зокрема, продаж об’єктів нерухомого майна приніс 826 мільйонів
гривень, майнових комплексів - 103 мільйони, корпоративних прав – 101 мільйон, а ще
транспортного обладнання на 29,5 мільйона, промислової техніки на 10 мільйонів та багато
іншого", - вказав Саєнко. Також він перечислив рекорди малої приватизації: найдорожчий
успішно проданий лот – 57 млн грн за пакет акцій “Тернопільського радіозаводу “Оріон”;
найдорожчий виставлений лот – 50 млн грн за приміщення у Львові на площі Ринок
загальною площею 481 кв. м; найбільше зростання ціни – 80000% за господарське
приміщення загальною площею 65 кв. м у Хмельницькій області. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua, unn.com.ua
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Український банкір Сергій Тігіпко допомагав своїй дочці Ганні
ігнорувати ухвалу Високого суду Лондона щодо її дітей. Нині
Скотланд-Ярд розслідує справу про викрадення й вивезення до
України дітей з британським громадянством. Йдеться про двох онуків
С. ТИГИПКО
Тігіпка, повідомляє BBC Україна.
Раніше лондонський суд наказав Ганні Тігіпко повернутися до Лондона, де живе
батько дітей, який має британське громадянство, щоб вони могли з ним бачитись. На думку
суду, діти "зазнавали шкоди" через розлучення з батьком. Суддя постановив, що публічність може змусити матір та діда повернути дітей. Ганна Тігіпко одружилась з чоловікомбританцем у 2012-му. Вони оселилися у Північному Лондоні і народили двох доньок.
Наприкінці 2015 р. чоловік оголосив про розірвання шлюбу. Спочатку Ганна залишилися в
Лондоні. Там заснувала клініку на Гарлі-стріт, купила за 9 млн фунтів стерлінгів будинок у
Гемпстеді, одному з найдорожчих районів столиці, популярному серед російськомовних. Її
колишній чоловік жив поруч зі своєю новою дружиною. У 2017 р. Ганна Тігіпко одружилася
вдруге і вирішила повернутися до Києва. Взяла дівчат і залишилася в Україні, порушивши
таким чином угоду з їхнім батьком. Тігіпко продала будинок у Гемпстеді і відмовилася від
бізнесу на Гарлі-стріт. У квітні 2018 р. Високий суд постановив, що жінка має повернутися
до Лондона – але вона ігнорувала неодноразові постанови суду. Суддя Джастін Мостин
виявив, що їй у цьому допомагав її батько Сергій. Оскільки жодного поступу у справі не
було, батько дівчат зробив винятковий крок і попросив назвати імена дідуся й матері. Він
сподівався, що це спонукає їх повернути дітей. Сергій Тігіпко – український мільярдер. Був
віце-прем'єром у адміністрації Віктора Януковича. Двічі сам балотувався на посаду
президента. Останніми роками Тігіпко зосередився на своїх бізнес-інтересах.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua

Читайте також: Сергій Тігіпко розлучився
після 14 років шлюбу >>>

Поплавський задекларував мільйони готівки і
права на подачу окрошки
16.04.2019

Депутат Верховної Ради Михайло Поплавський (група "Воля
народу") задекларував 25 млн гривень доходів і готівкових коштів
М. ПОПЛАВСЬКИЙ
12 млн гривень, 625 тис. євро і 485 тис. доларів за 2018 рік.
Серед доходів 557 тис. грн становила зарплата депутата на основному місці роботи,
311 тис. грн – зарплата за сумісництвом в Київському національному університеті культури
і мистецтв, 513 тис. гривень – зарплата за сумісництвом у приватному вищому навчальному
закладі "Київський університет культури", 19 млн гривень – роялті, 198 тис. гривень –
пенсія, 2,3 млн гривень – дохід від надання майна в оренду, 2 млн гривень – дохід від
наукової діяльності у Варшавській школі гуманітарних наук і Вищої школи менеджменту у
Варшаві, 2,4 млн гривень – гонорари від "Укртурконцерта". Також 382 тис. гривень депутат
зберігає на банківських рахунках. У власності Поплавського знаходяться 3 земельних
ділянки площею 12 893 кв. м, 13 046 кв. м і 11 630 кв. м в Кіровоградській області, квартира
в Києві площею 75,8 кв. м нежитлове приміщення в Угорщині площею 109 кв. м. В 2018 році
депутат придбав 2 автомобіля марки Mercedes-Benz S 500 L 4MATIC 2014 року випуску і GLS
350 2017 року випуску за 150 тис. гривень кожен. У розділі "Витрати" також числиться
оренда житлового будинку за 110 тис. гривень, але він не зазначений в об'єктах
нерухомості. 345 тис. гривень в 2018 році депутат витратив на виготовлення CD/DVD.
Поплавський також задекларував 13,8 млн гривень фінансових зобов'язань перед
приватним вищим навчальним закладом "Київський університет культури" і ТОВ "Ятрань".
Він є власником 37 торговельних марок і комерційних найменувань, авторських прав на
телевізійні проекти, книги, пісні та музичні кліпи. Депутат також задекларував права на
подачу окрошки і на композицію інгредієнтів для горілки та настоянки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com

Читайте також: Михайло Поплавський
переключився на агробізнес >>>

Оточення Луценка рятує активи одеських бізнесменів
Кауфмана та Грановського – ЗМІ
16.04.2019

Адвокатське бюро «Фомін і партнери», яке засновував
найвідоміший адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін, представляє
Б. КАУФМАН
інтереси одеських бізнесменів Кауфмана і Грановського. Про це
йдеться у сюжеті програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
А сам Фомін особисто писав заяву у Генпрокуратуру щодо дій суддів, які передали
одеський аеропорт в управління держави. Детективи Національного антикорупційного
бюро розслідують кримінальне провадження за фактом зловживання владою та службовим
становищем чиновниками Одеської міськради. Фактично ідеться про «приватизацію»
одеського аеропорту, в результаті якої у міста залишилося 25% корпоративних прав на
летовище, а у приватного інвестора - компанії «Одеса аеропорт девелопмент» - 75%. Фірму
пов’язують з одеськими бізнесменами Борисом Кауфманом та Олександром Грановським.
Інтереси Кауфмана у судах представляє адвокатське об’єднання «Фомін і партнери»,
створене екс-адвокатом Луценка Ігорем Фоміним (наразі Фомін обраний до Вищої ради
правосуддя за квотою ГПУ і вийшов із переліку засновників). 29 березня 2018 року
Солом’янський райсуд Києва своїм рішенням передав майно одеського аеропорту та його
корпоративні права в Нацагентство з питань виявлення злочинних активів (АРМА). Однак
вже за місяць - у квітні - суддя Окружного адмінсуду Євгеній Аблов своїм рішенням
фактично заборонив АРМА реєструвати арешт і передачу летовища. Тоді ж голова
адвокатського об’єднання Ігор Фомін написав заяву про злочин до ГПУ. Фомін-адвокат
стверджував, що суддя Віктор Фомін, який передав у АРМА майно аеропорту, постановив
завідомо неправосудне рішення. За заявою Фоміна відкрито кримінальне провадження, в
рамках якого допитують суддів і детективів. Ігор Фомін захищав генпрокурора Юрія
Луценка у справі про незаконне оформлення водія Луценка в МВС, сприяння йому у
виділенні квартири і розтрату бюджетних коштів на святкування Дня міліції. За допомогою
Фоміна Луценка виправдав Європейський суд з прав людини, визнавши, що справа проти
нього є політичною. Нині адвокатське об’єднання представляє генпрокурора та його
дружину Ірину Луценко у позовах щодо захисту честі та гідності. Ігор Фомін називає себе
другом Юрія Луценка, однак запевняє, що його дружба на його заяви про злочин не
впливає. «Ця справа (розслідування детективів - ред.) безперспективна. Вона ніколи не
реалізується. Міська рада може реалізувати своє право виключно на сесії - проголосувати.
Чи можна залучати до кримінальної відповідальності сесію? Ну проголосували люди…», сказав він. Сам генпрокурор коментувати справу аеропорту відмовився, однак заявив, що
він підписував заяву Фоміна, аби у Генпрокуратурі перевірили «законність дій НАБУ». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua

Читайте також: Грановський і Кауфман
прощаються з алкогольним примарою >>>

.

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

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

Хмельницкий рассказал Зеленскому, как
перезагрузить экономику

 КОМПАНІЇ

26.04.2019

Предприниматель и основатель инвестиционной группы
UFuture Василий Хмельницкий обратился к будущему (VI)
президенту Украины Владимиру Зеленскому с советами по
В.ХМЕЛЬНИЦКИЙ
перезагрузке экономики страны.
"Вам придется допустить все ошибки человека, впервые оказалвшегося в политике и
взявшего на себя такую ответственность. Будьте готовы к тому, что советники и
специалисты натворят много "добра" без вашего ведома. Желаю вам начинать с мудрых и
взвешенных кадровых решений", - предупредил Василий Хмельницкий. Инвестор попросил
Зеленского уделить внимание образованию, защитить национального производителя и
поджержать предпринимательство. "Предприниматель должен быть самой почетной
профессией в стране наравне с медиками и педагогами", - уверен он. Для стимулирования
внутренних и зарубежных инвестиций Хмельницкий советует реформировать судебную
систему, ведь, по его словам, верховенство права является залогом защиты инвестиций и
имущества каждого украинца. Инвестор утверждает, что "большие инвестиции в
различные отрасли нашей экономики давно ожидают зеленый свет". Хмельницкий также
посоветовал будущему президенту поддержать IT-сектор. "Украина должна войти в топ-10
IT-стран мира, - пишет основатель первого в Украине инновационного парка UNIT.City. Именно новые технологии могут поднять нас в число мировых лидеров, как это произошло
с Израилем". Хмельницкий напомнил, что украинцы уже известны своими IT-талантами в
Кремниевой долине, где их считают одними из лучших специалистов. "Давайте создадим
условия, чтобы они массово не покидали Украину. И больше того - вернулись домой,
работали здесь и поднимали экономику", - призвал Хмельницкий. Василий Хмельницкий
является основателем инвестиционной группы UFuture, в состав которой входят
девелоперская компания UDP, которая специализируется на крупных инфраструктурных
проектах, второй крупнейший в стране международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского,
национальный оператор наружной рекламы "РТМ-Украина", индустриальный парк "Белая
Церковь". Группа также включает инновационные бизнесы, такие как UDP Renewables,
которая создает под ключ и развивает под собственным управлением солнечные
электростанции, фармацевтическую компанию "Биофарма", инновационные парки
UNIT.City и LvivTech.City. UFuture поддерживает социальные проекты в области
образования и экономики, среди которых Киевский международный экономический форум
(КМЕФ), Школа малого и среднего предпринимательства, инновационная школа
программирования UNIT Factory, Лин Институт Украины.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
В Москве арестован украинский
миллионер Климец
27.04.2019

Известный украинский бизнесмен Павел Климец задержан в
Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном раз мере. Об
П. КЛИМЕЦ
этом сообщает газета "Коммерсант", пишет minprom.ua
По данным источников газеты в силовых структурах, в отношении 51-летнего
П.Климца следователи СУ СКР по Центральному округу Москвы возбудили уголовное дело
по подозрению в даче взятки в особо крупном размере, а 12 апреля суд арестовал украинца.
Кому и за что предприниматель, входящий в сотню богатейших людей Украины, пытался
передать деньги, пока неизвестно. Однако, по некоторым данным, сам визит в Москву
политика и мультимиллионера связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему
активов в Донбассе, контроль за которыми был им фактически утерян после начала боевых
действий в 2014. В группе компаний OLYMP, которую возглавляет П.Климец, неофициально
подтвердили его арест в Москве. По некоторым данным, визит мог быть связан с
обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в "ДНР" и "ЛНР", контроль над
которыми он утратил после начала боевых действий на Донбассе, пишет газета. "В
последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы
переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса",- утверждает
собеседник издания. Как сообщает издание, П.Климец — фигура весьма известная как в
Украине, так и за ее пределами. Ранее он входил в топ-100 богатейших предпринимателей
Украины, однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние
составило всего 99 млн долл. Одним из основных его активов является группа компаний
OLYMP. Также, ему же принадлежит стройкомпания "Атлант" (ввела в эксплуатацию 2 млн
м² жилья), Малиновский стекольный завод мощностью 87,6 тыc. тонн изделий в год,
ликеро-водочный завод Prime мощностью 621 млн бутылок в год, завод переработки зерна
"Бикорм", Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр.
П.Климец является уроженцем Донецка, где он получил высшее образование, работал в
"Донецкшахтопроходке", а потом начал заниматься бизнесом. В 2006 году перебрался в
Киев после избрания депутатом Верховной Рады от Партии регионов.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину,
мстить никому не собирается
08.05.2019

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен
вернуться в Украину после инаугурации новоизбранного
И.КОЛОМОЙСКИЙ
президента Владимира Зеленского, но никому не намерен мстить.
В интервью программе журналистских расследований Bihus.Info, обнародованном во
вторник, бизнесмен отметил, что не возвращается в Украину, так как ждет "официального
объявления" – когда новоизбранный президент официально вступит в должность.
"Символа жду. Потому что скажут потом: "Ты вернулся при Порошенко (действующий глава
государства Петр Порошенко – ИФ), а не при Зеленском". Не хочу Порошенко статистику
улучшать. Потому что скажут, сколько олигархов вернулось при Порошенко – один,
Коломойский вернулся… Я хочу, чтобы… записали мое возвращение уже Зеленскому", пояснил бизнесмен. Отвечая на вопрос о том, кому он будет мстить, И.Коломойский сказал:
"Та я не собираюсь мстить ни Порошенко, ни Гонтаревой (экс-глава Нацбанка Украины
Валерия Гонтарева – ИФ). Я лично никому не собираюсь мстить". И.Коломойский отметил,
что извлек урок из событий прошлых лет, в частности, вокруг ПАО "Укрнафта" (50%+1
акция "Укрнафты" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины" и порядка 42% акций – группе
компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка), когда писали, что
"Коломойский бродит по Киеву с батальонами, хотя это была обычная охранная структура,
имеющая контакт с "Укрнафтой". "Мы уроки усвоили. Чем отличается хомячок от крысы?
Пиар-обеспечением. Мы теперь все делаем продуманно и умно, и мы не бродим с
батальонами по Киеву. Но раз государство имеет монополию на правосудие и на силу, то
мы требуем от государства вердикта", - сказал он. Вместе с тем, бизнесмен уверяет, что
покинул Украину не из-за П.Порошенко, и в его возвращении нет политического подтекста.
"Я уехал не из-за Порошенко. Я ездил туда-сюда, я был между Украиной и Женевой, иногда
в Израиль… Но большей частью я находился в Женеве, а в Украину я приезжал по бизнесу…
Я долго не появляюсь в Украине – такого раньше не было… Потому что можно приехать а
потом не уехать… Нацбанк подаст на тебя в суд, и закроют тебе выезд. Вы же знаете,
алименты не заплатил – закрывают выезд", - пояснил И.Коломойский. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Компанія «ОККО Агротрейд» збільшила фінансову
підтримку АПК на 60%
15.04.2019

У поточному сезоні компанія «ОККО Агротрейд» з холдингу OKKO
Group уже надала сільськогосподарським виробникам понад 400 мільйонів
гривень на проведення весняних польових робіт.
Це на 60% більше, ніж було станом на початок квітня минулого року. Підтримку від
«ОККО Агротрейд» АПК-виробники отримують як матеріально-технічними, так і фінансовими ресурсами на умовах форвардної програми, яка передбачає, що розраховуватимуться
аграрії після того, як зберуть урожай. Такі умови приваблюють дедалі більше потенційних
партнерів у галузі. Як звертає увагу генеральний директор «ОККО Агротрейд» Олександр
Ніколенко, у попередньому сезоні компанія отримала приблизно 200 заявок від аграріїв на
участь у форвардній програмі, а зараз їх надійшло уже 370 – на загальну суму понад 5 млрд
грн. Розгляд частини заявок ще триває, так само, як продовжують надходити нові. Тому в
компанії не сумніваються, що зможуть перевищити результат минулого маркетингового
року, упродовж якого було профінансовано проектів в аграрному секторі майже на 1 млрд
грн. «Участь у форвардній програмі позбавляє аграріїв необхідності одномоментно
акумулювати значні фінансові ресурси на придбання пального та міндобрив (а це
приблизно 50% у собівартості всіх польових робіт) та ще й забезпечує гарантований збут
продукції за справедливою ціною, – пояснює генеральний директор «ОККО Агротрейд»
Олександр Ніколенко. – При цьому ми пропонуємо сільгоспвиробникам ресурс дешевший,
ніж у банку, і гнучкіші умови відшкодування. Майже всі партнери, які працювали з нами
торік, продовжили співпрацю й у 2019-му. Чимало з них фактично стали нашими брендамбасадорами, оскільки за їхніми рекомендаціями до нас прийшли нові клієнти».
Читати повністю >>>
За матеріалами OKKO Group

Читайте також: За 2018 рік у мережі ОККО зібрали
рекордну кількість вживаних речей >>>

Форум розвитку інноваційних виробництв об’єднав підприємців, які
прагнуть розвивати бізнес в Україні
15.04.2019

В Індустріальному парку “Біла Церква” відбувся Форум розвитку
інноваційних виробництв, який відвідало понад 700 людей, серед яких
близько 500 представників малого та середнього бізнесу.
Подія відбулася в щойно збудованому заводі Plank Electrotechnic, який став першим в
Україні виробником сучасних електроустановчих систем. Будівля підприємства споруджена
за міжнародним стандартом BREEAM (відповідність близько 50 критеріям зеленого
будівництва). Через два місяці завод отримає європейську сертифікацію ISO 9001 і OHSAS
18000. Продукція буде реалізовуватися як на вітчизняному, так і на європейському ринках.
За словами засновника UFuture Василя Хмельницького, в підприємство інвестовано $2.8
млн. Компанія претендує на 20% ринку електрофурнітури в Україні, який оцінюється в
суму до $50 млн. Вкладення планується повернути максимум за п’ять років. Василь
Хмельницький переконаний, що робоча сила в Україні повинна бути кваліфікованою та
високооплачуваною, а виробництва – ефективними. Результатом такого підходу буде
якісна та доступна для споживачів продукція. Засновник UFuture закликав присутніх
використовувати в роботі підходи бережливого виробництва (Lean-технології), які добре
себе зарекомендували на підприємствах групи. На Форумі також виступила голова
товариства “Епіцентр К” Галина Герега, яка закликала підприємців залишатися в Україні та
розвивати бізнес на Батьківщині. На сьогодні в Україні діє 50 торговельних центрів
“Епіцентр” і 14 – “Нової Лінії” загальною площею 1,5 млн кв. м. Як повідомив присутнім
президент Лін Інституту Україна Сергій Комберянов, Plank Electrotechnic із самого початку
будувався за методологією Lean. Впровадження підходів бережливого виробництва та
вдосконалення всіх процесів на новому підприємстві має відбуватися постійно. Як зазначив
виконавчий директор Індустріального парку “Біла Церква” Володимир Хмурич, відкриття
нового заводу знаменує початок розвитку інноваційного виробничого кластера Plank зі
спеціалізацією на продукції з високотехнологічних матеріалів електротехнічного,
будівельного та машинобудівельного напрямків. Протягом року в індустріальному парку
почнуть зводити три нових заводи, а в перспективі найближчих чотирьох років планується
побудувати 20 сучасних підприємств. Індустріальний парк “Біла Церква” можна назвати
гіпермаркетом для заводів. Тут є можливість швидко масштабувати свій бізнес без зайвих
адміністративних і бюрократичних перешкод. …
Читати повністю >>>
За матеріалами UFuture Group

Читайте також: Виконавчий директор UFuture розповість
у Давосі про переваги інвестування в Україну >>>

Компания Fozzy Group збільшила оборот
продуктових мереж на 26%
16.04.2019

За 2018 р. оборот продуктових мереж роздрібного напряму групи склав
78,8 млрд гривень, що на 26% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє
прес-служба ГК Fozzy Group.
Таким чином, Fozzy Group продовжила невпинний розвиток у 2018 р. – це принесло у
державний бюджет 2,9 млрд гривень податків. Зокрема, ТОВ «Сільпо-Фуд» входить у ТОП-3
найбільших платників податків України серед підприємств роздрібної торгівлі у 2018 році
за даними ДФС. Впродовж року відкрито 25 магазинів, серед яких 7 нових «Сільпо» з
унікальним дизайном у 5 містах України, 12 нових «Фора» та 6 дискаунтерів Thrash!.
Загальна кількість магазинів Fozzy Group на початок 2019 р. становила 686. Мережа
супермаркетів «Сільпо» перемогла у чотирьох номінаціях премії Retail Awards – 2018 «Вибір
споживача». Гості назвали її найкращою мережею супермаркетів України, а також Києва,
Одеси та Львова. Впевнено зростає проект «Власний імпорт», який співпрацює вже з 880
виробниками з 65 країн світу. Його продукцію можна придбати у мережах Fozzy Group:
«Сільпо», «Фора» і Fozzy Cash & Carry. «Власний імпорт» є найбільшим імпортером в Україні
в категорії «Вино», а за даними посольства Франції – найкращим імпортером французьких
вин. Також «Власний імпорт» є другим найбільшим постачальником сиру в Україну: 26%
від загального імпорту цього продукту потрапляє в країну завдяки проекту. У 2018 році
проект імпортував в Україну понад 21 000 тонн риби та морепродуктів, понад 270 000
літрів оливкової олії і сотні нових видів чаю, солодощів та пива. Набирає обертів проект
підтримки локальних виробників «Лавка традицій», продукцію якого можна знайти вже у
77 магазинах «Сільпо». У 2018 році проект відкрив для гостей цих супермаркетів 21 нового
локального виробника. А ще у березні 2019 року стартував інноваційний навчальний
проект «Фудпросвіта». У ньому взяли участь понад 50 малих (крафтових) виробників, які
прагнуть удосконалити свій продукт та продавати його у супермаркетах. Зростають обсяги
власного виробництва. Зокрема у смт Ворзель, що у Київській області, розташовані
кондитерський цех, завод, який виробляє заморожені напівфабрикати та хлібобулочні
вироби, та цех свіжого обсмажування кави. Крім того, 235 кулінарій, що розташовані
безпосередньо у супермаркетах, виробляють близько 55 тонн продукції щодня, аби гості
могли придбати свіжі страви на будь-який смак. У листопаді до Fozzy Group приєдналися
два нові ресторанні проекти: кубинський ресторан і ескондідо бар Escobar та заклад з
естетикою світових барів Who&Why drinkery. Того ж місяця стартував інноваційний
поштово-логістичний оператор Justin, 500 відділень якого вже розташовані у магазинах
Fozzy Group. Зростає і банк «Восток». У 2018 році банк увійшов у ТОП-5 кращих банків для
фізосіб за даними Проекту Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем
(ЕМА) «#Явний_покупець». …
Читати повністю >>>
За матеріалами Fozzy Group

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

Читайте також: Кожній руці – своє!
Персоніфіковані передбачення в «Сільпо» >>>

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

Супермаркет редких
металлов

ФОНДОВИЙ РИНОК
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НКЦПФР зареєструвала першу емісію облігацій за новими,
європейськими правилами
19.04.2019

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)
зареєструвала першу емісію корпоративних облігацій українського
емітента за новими правилами, адаптованими до стандартів ЄС.
Зміни в порядку реєстрації цінних паперів, в вимогах до документів, до порядку
публічної пропозиції цінних паперів, проспекту емісії встановив Закон України “Про
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами” №2210. Першим
емітентом цінних паперів, випуск яких здійснений в Україні за світовими стандартами, став
АТ Таскомбанк. НКЦПФР зареєструвала дві серії публічних облігацій. Коментар члена
НКЦПФР Максима Лібанова: “Це знакова для ринка подія. Ми кілька місяців працювали з
емітентом в тісній взаємодії задля оформлення випуску у відповідності до суворих
європейських стандартів. Проспект облігацій надає потенційному інвестору, навіть без
спеціалізованої кваліфікації, достатнє уявлення про деталі емісії щоб ухвалити самостійне
й, особливо важливо, обґрунтоване рішення. Нові вимоги зроблять ринок цінних паперів в
Україні більш прозорим, а значить більш безпечним для інвестора”.
Читати повністю >>>
За матеріалами НКЦПФР
Біржову торгівлю в Україні чекає
реформування
07.05.2019

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)
анонсувала початок процесу адаптації умов біржової торгівлі в Україні до
європейських правил. Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР.
Зазначається, що першим кроком НКЦПФР стали нові правила звітності про
позабіржових угодах. Тепер в Україні, так само як і в Європі, сторони угод повинні звітувати
за фактом укладення, а не за фактом виконання. Оскільки виконання угод могло бути
розтягнутим у часі, ні учасники ринку, ні регулятор не мали своєчасної "картинки"
позабіржового ринку. Статистика угод не могла служити ні надійним ціновим орієнтиром
на ринку, ні надійною основою для моніторингових систем регулятора для визначення
маніпулятивних операцій. "Нова система звітності - це початок комплексного
реформування умов і правил організованої торгівлі в Україні, які будуть включати в себе
також нові вимоги до торгових систем, кібер-захисту на сучасному рівні, впровадження
корпоративного управління бірж", - відзначають в НКЦПФР. "Ми планомірно гармонізуємо
правила гри на українському ринках капіталу до європейських умов. Там, де можемо, вже
почали змінювати нормативні документи та правила НКЦПФР. Там, де наших повноважень
недостатньо, - пишемо законопроекти", - прокоментував зміни член НКЦПФР Дмитро
Тарабакін. Зміни впроваджуються в рамках взаємодії НКЦПФР з європейськими
партнерами, зокрема, Європейським банком реконструкції та розвитку, Іспанської біржею
BME та юридичною компанією Dentos.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Госгеокадастр планирует завершить инвентаризацию
земель за четыре года
23.04.2019

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и
кадастра планирует завершить инвентаризацию земель за четыре года,
сообщил замглавы службы Александр Краснолуцкий.
По его словам, на сегодня в кадастр внесено примерно 80% данных о земли (около
40 млн га из 60,3 млн га, временно оккупированные территории не учитываются).
"Планируем провести инвентаризацию земель. Думаю, нужно как минимум четыре года,
поскольку объемы (земель, не внесенных в кадастр – ИФ) очень большие, сделать это за
год-два невозможно. В то же время это еще зависит от финансирования. В этом году
правительство выделило финансирование на инвентаризацию земель – мы ее проводим, а
если в следующем году средства не будут выделены, проводить инвентаризацию будет
невозможно", – сказал он на международной практической конференции "Эффективное
управления земельными ресурсами как предпосылка к развитию Украины" во Львове.
"Если Государственный земельный кадастр будет самоокупаемым, мы сможем проводить
инвентаризацию земель планово, но поскольку кадастр на сегодня предоставляет услуги
бесплатно, мы зависимы от бюджета", – добавил А.Краснолуцкий. По его словам,
Госгеокадастр поддерживает полноценное внедрение электронных земельных аукционов в
том виде, как это работало в пилотном проекте. "Пилот зарекомендовал себя очень
позитивно. Единственное, что нужно, это законодательные изменения: сейчас закон
предусматривает только традиционные торги без электронных аукционов.
Соответствующий законопроект уже готов", – сказал А.Краснолуцкий. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Госгеонедра продала на Prozorro семь месторождений за 143 млн грн
23.04.2019

Государственная служба геологии и недр Украины 22 апреля продала
через систему "Прозорро.Продажи" семь специальных разрешений на
пользование недрами за 143 млн гривен при стартовой цене 100 млн гривен.
Самым дорогим лотом оказалось Пержанское месторождение бериллиевых руд. Оно
досталось "Пержанской рудной компании" за 76 млн гривен при стартовой цене 60,91 млн
гривен. Семеновский участок с залежами янтаря в Олевском районе Житомирской области
в ходе торгов подорожал в 22 раза - с 30,4 тыс. гривен до 670 тыс. гривен. Его приобрело
ООО "Гид Груп". Участок Жалянская-2 в Гощанском районе Ровенской области (глина)
продали ЧП "Холланд Груп" за 32 тысячи гривен. Участок Заречный в Савранском районе
Одесской области (графит) продан ООО "Украинская поставляющая группа" за 46,1 млн
гривен. Скважина №2-ре в Запорожье (питьевая вода) продана ООО "Балта" за 60 тыс.
гривен. Участок Юрьевский в Олевском районе Житомирской области (титан-апатитовые
руды) продан ООО "Титан-Апатитовая группа" за 10,1 млн гривен. Участок Ястребецкий в
Олевском районе Житомирской области (циркон-редкоземельно-флюоритовые руды)
продан ООО "ЦФР Груп" за 10,02 млн гривен при стартовой цене 776,6 тыс. гривен.
Напомним, что 6 марта государство впервые продало нефтегазовые лицензии на Prozorro,
реализовав три лицензии за 141 млн гривен при стартовой цене 44,8 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua

Госкомитет по геологии и недрам 22 апреля продал через систему
ProZorro 7 лотов на право добычи полезных ископаемых общей стоимостью
143 млн грн. Об этом пишет Ярослав Ярош на minprom.ua
Самые дорогие куски скупили компании, близкие к владельцу крупнейшей в стране
сети супермаркетов АТБ Геннадию Буткевичу и немного к министру внутренних дел
Арсену Авакову. В корзине их покупок – цирконий, титан, бериллий, графит. Формально
победителями аукциона стали 7 совершенно разных компаний, но если покопаться в их
бенефициарах, несложно выйти на одних и тех же людей. Три небольших месторождения
(глины, янтаря и питьевой воды) в учет не берем. Детальнее рассмотрим 4 наиболее
интересных лота. Три из них составляют почти цельный куст расположенных рядом друг с
дружкой месторождений редких металлов в Олевском р-не Житомирской обл. Четвертый
серьезный лот – это Заречный участок крупнейшего в стране Завальевского месторождение графита, расположенный на границе Кировоградской и Одесской областей.
Житомирский куст. Согласно итогам торгов Пержанское месторождение бериллия
на Житомирщине приобрела "Пержанская рудная компания" за 76 млн грн. при стартовой
цене в 60 млн грн. Это лот оказался самым дорогим на аукционе. Ястребецкий участок с
залежами циркон-редкоземельно-флюоритовых руд и Юривский участок с титанапатитовыми рудами ушли практически по одной цене – 10,2 млн грн. и 10,1 млн грн.
соответственно. В обоих случаях это более чем в 10 раз выше стартовой цены. Цирконий
купило некое ООО "ЦФР Груп", а титан – ООО "Титан-апатитовая группа". Объединяют всех
троих счастливых правообладателей имена-фамилии их учредителей. Среди собственников
и "Пержанской рудной компании", и "Титан-апатитовой группы", и "ЦФР Груп" фигурирует
пара Александр Настенко и Виталий Якименко. При более пристальном взгляде
оказывается, что эти люди – настоящие магнаты недр. Они же числятся в совладельцах еще
целого ряда компаний, имеющих разрешения на добычу ископаемых или стремящихся
такие получить. В частности, среди их активов компании, претендующие на добычу нефти
и газа в Харьковской и Полтавской областях, урановых руд – в Днепропетровской и
Николаевской, литиевых руд – в Кировоградской, титаново-ильменитовых руд – в той же
Житомирской, никеля – там же. И, возможно, мы еще что-то упустили. Не так давно
постоянным партнером А.Настенко и В.Якименко во всех добывающих проектах был и
Роман Дружбин. Всю эту тройку стабильно идентифицировали в орбите влияния
народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого. Он, в свою очередь, был
другом и партнером нынешнего влиятельного министра А.Авакова еще с тех времен, когда
последний занимался бизнесом в Харькове, а не руководил МВД. Однако в начале года во
многих компаниях из этой обоймы синхронно поменялись конечные бенефициарии. В
долю от бизнеса вошел владелец сети супермаркетов АТБ Г.Буткевич, причем на условиях
мажоритарного собственника. Видимо, успешный ритейлер решил диверсифицировать
свой бизнес и параллельно заняться увлекательным поиском углеводородов и металлов. К
примеру, в последнем списке совладельцев "ЦФР Груп" на одного из топ-менеджеров сети
АТБ Сергея Войцеховского записан пакет весом более 80% акций ООО. В Пержанской
рудной компании такой же пакет перешел к другому представителю АТБ Виталию Ткачеву.
А в некой компании "Атомные энергетические системы Украины", которая планирует
добывать урановую руду на Сафоновском месторождении, партнером А.Настенко и
В.Якименко фигурирует лично Г.Буткевич. Переуступив владельцу сети АТБ львиную долю
прав в своих фирмах по разработке недр, окружение А.Авакова, похоже, вполне довольно
сделкой. Оно нашло покупателя на эти активы еще до этапа разработки месторождений,
наиболее затратного во всей этой истории, т. е. получило дисконт на перепродаже. Ведь,
например, чтобы вывести Пержанское месторождение на уровень добычи 200 тыс. т
бериллиевых руд в год, понадобится вложить порядка 300 млн грн. Если же говорить о
производстве из нее чистого бериллия, затребованного в электронике и
телекоммуникации, размер нужных инвестиций еще на порядок выше. С Юривским и
Ястребецким участками с финансовой точки зрения все гораздо проще. Пока что речь идет
только об изучении их запасов. А с такими работами вполне реально уложиться в 20 млн
грн. по каждому из блоков. Хотя и это не гроши. Однако есть еще одно отягощающее
обстоятельство. Контуры всех троих месторождений почти полностью заходят в границы
Полесского природного заповедника – природоохранной территории с самой высокой
степенью заповедности. Причем после перехода на этап добычи недропользователям не
удастся ограничиться исключительно территорией месторождений. К примеру, если
площадь самого Пержанского месторождения составляет около 4 га, то для обустройства
шахтных стволов и промышленных площадок потребуется еще 30 га. В 2017-2018 гг.
экологи и прокуратура Житомирщины пытались оспорить в судах решение местного
облсовета, давшего согласие на использование недр в заповедной зоне, но не получилось.
Хотя это не означает, что теперь новые хозяева месторождений уже могут спокойно
въезжать сюда на бульдозере. Им еще придется находить общий язык с Олевской
территориальной громадой и, вероятно, с Житомирским областным советом нового
созыва, чтобы попробовать сдвинуть туда-сюда границы Полесского заповедника. Кроме
того, Олевский район – это один из центров нелегальной добычи янтаря в Украине, где к
чужим старателям относятся весьма подозрительно. В таких условиях дружественное
сопровождение со стороны МВД может весьма пригодиться экспедициям Г.Буткевича.
Южный графит. При разработке Завальевского месторождения графита таких
драматических обстоятельств не предвидится. Само месторождение общей площадью 50
кв. км находится в эксплуатации еще с 30-х годов прошлого века. Структуры Г.Буткевича
приобрели на аукционе его южный, пока еще не освоенный, участок. Этот участок –
Заречный – площадью 70,1 га находится в Савранском районе Одесской области на правом
берегу Южного Буга. На участке имеются два очага графитовых руд – Северная и Южная
залежи. Вторая еще полностью не разведана. Запасы первой оценены в 1052 тыс. т графита
(категории В+С1). Согласно предварительной программе работ выход Заречного участка на
проектную мощность в 4,5 млн т графитовой руды в год запланирован на 2025 г. При этом
объем капиталовложений в подготовку к добыче должен превысить 100 млн грн. Поверить
в эти планы несколько сложно, потому что, например, расположенный на левом берегу
Южного Буга Завальевский графитовый комбинат – на данный момент отраслевой
монополист в Украине – за прошлый год извлек только 270 тыс. т графитовой руды. К
слову, в его составе работает и единственная в стране обогатительная фабрика, куда,
скорее всего, и придется отправлять свой ресурс на доработку новому игроку на рынке
графита. Зовут нового игрока – "Украинская постачальная компания". На аукционе 22
апреля она приобрела права на Заречный участок за 46,1 млн грн., что на 7 млн грн. с
копейками выше стартовой цены. До начала апреля владельцем этой фирмы значился
юрист группы АТБ Александр Наумык, теперь ему на смену пришел офшор BV Ethernity
Holdings, который также раньше был замечен среди активов Г.Буткевича. Он же, например,
числится и владельцем компании "Аритейл", занимающейся управлением сетями
супермаркетов. На построении магазинных сетей Г.Буткевич уже съел все зубы, но в сфере
недропользования он пока еще новичок, пребывающий в поисках свежей ниши, куда можно
вложить деньги от ритейла и производства продовольственных товаров. Журнал "Фокус" в
прошлом году оценил состояние Г.Буткевича в 208 млн долл. Но по столько же он насчитал
и двум другим менее публичным владельцам бренда АТБ – Виктору Карачуну и Евгению
Ермакову. Если предположить, что уклон в сторону добычи редких металлов и других
полезных ископаемых является совместным проектом группы, то общих средств
теоретически вполне хватит на финансирование перечисленных выше проектов. …
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

 ТОРФ'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Робоча поїздка до Дочірнього підприємства
“Стареторф” ДП “Київторф”

Україна майже на чверть збільшила
заготівлю лісу-кругляка
15.04.2019

За минулий рік в Україні заготівля ділового круглого лісу зросла на
23%, тоді як загалом у 2018 році обсяги лісозаготівлі в країні збільшилися
менше ніж на 3%. Про це свідчать дані Держстату.
Так, за 2018 рік в Україні було заготовлено 22,53 млн кубометрів лісу, що на 2,8%
більше, ніж за 2017 рік. У тому числі, ділового круглого лісу було заготовлено 8,98 млн
кубометрів (на 23% більше, ніж позаминулого року), паливної деревини - 10,7 млн
??кубометрів (на 7,7% менше). Нагадаємо, в грудні 2018 року Євросоюз знову закликав
Україну зняти мораторій на експорт необробленої деревини. Відзначимо, що попри
заборону, український ліс продовжують активно вивозити в ЄС. Так, за три квартали 2018
року було експортовано 1,57 млн ??т паливної деревини на 115,7 млн ??доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами korrespondent.net
Лісокультурна кампанія: вже відновлено
майже 24 тис. га лісу
25.04.2019

В Україні тривають робити з відновлення лісів на місцях
минулорічних суцільних зрубах (заготівлі деревини). Про це повідомили
під час засідання колегії Державного агентства лісових ресурсів України.
Станом на сьогодні, під час весняної лісокультурної кампанії, вже посаджено 23,8
тис. га лісу* (попередні дані). У тому числі за рахунок лісорозведення створено 1,3 тис. га
нових лісів. Загалом же у цьому році передбачається виконати відтворення лісів на площі
більше 38 тис. гектарів. Також під час колегії зазначено, що ліси є важливим фактором
збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. Лише останнім часом до складу
установ природно-заповідного фонду погоджено включення понад 55 тис. га лісів
підпорядкованих лісогосподарських підприємств. У сфері управління Держлісагентства
згідно з Указом Президента України від 11.04.2019 № 130 з’явилась нова природоохоронна
установа на Львівщині – національний природний парк «Бойківщина». Відповідно до
законодавства надається два роки, протягом яких необхідно відтворити ліс на місці
суцільних зрубів. Такий період обумовлений необхідністю підготовки ґрунту та інших
заходів для висаджування лісу або сприянню його природному поновленню. Зазвичай,
лісівники проводять відтворення лісу вже на наступний після заготівлі деревини рік, а
інколи, якщо є всі умови, і того ж року. Найбільш сприятливі погодні умови для відтворення
лісів – навесні та восени. Таким чином, відтворення лісів у 2019 році відбувається, у
переважній більшості, на місцях суцільних зрубів 2018 року. Дані наведені по лісам, що
знаходяться у сфері управління Держлісагентства, загальна площа яких становить 7,6 млн
га (73% всього лісового фонду України).
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держлісагентства
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ

Компания "ДТЭК Энерго" получило чистую прибыль
в размере 4,8 млрд грн
24.04.2019

Компания "ДТЭК Энерго" по итогам 2018 года получило чистую
прибыль в размере 4,835 млрд грн против чистого убытка 2,916 млрд грн за
2017-й, говорится в аудированном отчете компании.
Этот показатель на 7,9% ниже, чем указано в неаудированной отчетности (5,252
млрд грн), обнародованной в начале марта. Другие финансовые показатели соответствуют
ранее опубликованным: выручка – 90,786 млрд грн, валовая прибыль – 19,267 млрд грн,
капитальные инвестиции – 7,587 млрд грн, уплата налогов – 15,877 млрд грн. В "ДТЭК
Энерго" напомнили, что показатели за 2018 год включают предприятия, находящиеся в
операционном управлении компании. Значительное положительное влияние на
финансовый результат оказало отсутствие убытков, связанных с активами на временно
оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Общий убыток от списания
и обесценения активов, а также пересмотра обязательств составил 4,4 млрд грн в 2017
году. Потери от курсовых разниц в 2017 году составили 3,1 млрд грн, тогда как в 2018-м
"ДТЭК Энерго" получило прибыль от курсовых разниц в размере 0,5 млрд грн.
Себестоимость производства в 2018-м возросла на 13,9 млрд грн по сравнению с 2017
годом, что в основном обусловлено увеличением расходов на заработную плату, закупку
энергоресурсов на внешних рынках, логистику и транспортировку. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Читайте также: BofAML предоставил
рекомендацию overweight облигациям компании
"ДТЭК Энерго" с погашением в 2024 г. >>>

16.04.2019

За результатами наради щодо відновлення діяльності ДП “Київторф”
Генеральним директором ДК “Укрторф” Озерчуком А. М. здійснено робочу
поїздку до Бориспільського району Київської області.
Так, Андрій Озерчук разом з головою Старівської сільської ради Валерієм Макаренко,
керівником ДП “Київторф” Петром Пащенко, керівником ДочП “Стареторф” ДП “Київторф”
Леонідом Коломійцем та представниками Концерну, відвідали сировинну базу Дочірнього
підприємства “Стареторф” ДП “Київторф”. В ході зустрічі дійшли згоди про забезпечення
всіх підготовчих робіт для досягнення цілі розпочати видобуток торфу на 3,5 га землі, що
входить до складу Старівської сільської ради, в травні 2019 року. Так, на першому етапі
Українською інспекцією по контролю якості торф’яної продукції та паливних брикетів
“Укрінспаливо” буде здійснено перевірку поточного стану якісного складу торфу на
вищезазначеній ділянці. Комунальним підприємством Старівської сільської ради буде
надано відповідну техніку для забезпечення видобутку копаного торфу та його
транспортування. Будуть розроблені відповідні нормативні документи. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДК “Укрторф”
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Покровское сменило прибыль
на убыток
03.05.2019

ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.) завершил
2018 г. с консолидированным чистым убытком 1,078 млрд грн. Об этом
говорится в отчете предприятия.
В 2017 г. ш/у "Покровское" получил чистую прибыль 2,008 млрд грн. Консолидированный доналоговый убыток составил 1,337 млрд грн, тогда как в 2017 г. доналоговая
прибыль была равна 1,968 млрд грн. Чистый доход компании сократился на 21,1%, до 7,267
млрд грн. Нераспределенная прибыль к концу 2018 г. года составила 1,105 млрд грн. Как
сообщалось, группа "Метинвест" в августе 2018 г. официально объявила о покупке
приблизительно за 190 млн долл. до 24,99% акций ш/у "Покровское"…
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Убыток шахт находящихся в управлении Минэнергетики Украины
суммарно составил 2,7 млрд грн
03.05.2019

Госшахты Минэнергетики Украины, по итогам 2018 года показали
суммарный чистый убыток в размере 2,69 млрд грн, что на 16,5% ниже
показателя 2017 года (3,222 млрд грн).
В частности, обеспечивший в 2018 году добычу 1 млн 413,6 тыс. тонн рядового угля
"Львовуголь" получил 457,057 млн грн чистого убытка (+3,1 раза к 2017-му) и 2 млрд
791,995 млн грн чистого дохода (+53,7%), "Мирноградуголь" с добычей угля 553,9 тыс. тонн
получил 348,051 млн грн убытка (-2,1 раза) и 587,081 млн дохода (-2%), "Южнодонбасское
№1" с добычей 465,1 тыс. тонн угля получило убыток 5,488 млн грн (-30,7 раза) и 607,777
млн грн дохода (+1,7 раза), "Селидовуголь" с добычей 396 тыс. тонн получил убыток
464,202 млн грн чистого убытка (+17,1%) и 642,317 млн грн дохода (-38,5%),
"Лисичанскуголь" с добычей 290 тыс. тонн получил чистый убыток 714,63 млн грн (-11,2%)
и 326,399 млн грн дохода (+1,6 раза). Кроме того, "Шахта им.Сургая" обеспечившая в
прошлом году с добычей угля 264 тыс. тонн получила убыток 1,975 млн грн (-15,4 раза) и
458,427 млн грн дохода (+29,2%), "Торецкуголь" с добычей 251,2 тыс. тонн получил убыток
291,716 млн грн (+5,9%) и 411,943 млн грн дохода (+18,5%), "Первомайскуголь" с добычей
202,3 тыс. тонн получил убыток 302,187 млн грн (-42,4%) и 362,603 млн грн дохода
(+46,9%), "Шахта "Надежда" с добычей 159,9 тыс. тонн получила убыток 7,483 млн грн
(чистая прибыль – 0,558 млн грн) и доход 287,845 млн грн (-4,4%), "Волыньуголь" с
добычей 98,8 тыс. тонн получил убыток 97,745 млн грн (-33,2%) и доход 167,81 млн грн
(+38,4%). Отчетность ГП "Краснолиманская" с добычей угля 44,9 тыс. тонн (-88,1% к 2017му), на пластах которого на условиях аренды работает подконтрольное Виталию Кропачеву
ООО "Краснолиманское", на сайте министерства не представлена. При этом ГП
"Держвуглепостач", которое выступает трейдером, закупая уголь у шахт и поставляя его
генерации и коксующейся промышленности, по итогам 2018 года получило чистую
прибыль 0,373 млн грн (-88,9 раза) и чистый доход 5 млрд 214,233 млн грн (+3,3%). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Бизнес ДТЭК по розничной поставке электроэнергии
возглавил Абдулла Кёксал

Совладелец АТБ займется
добычей урана

07.05.2019

Абдулла Кёксал назначен генеральным директором операционного
холдинга D.Solutions, отвечающего в ДТЭК за розничную поставку
электроэнергии, услуги в сфере энергоэффективности и зарядки
электромобилей.
«Энергопоставляющие компании ДТЭК обеспечивают электроэнергией более 3,5
млн клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Уже 24 тысячи украинских
семей пользуются нашими розничными энергоэффективными наборами Розумний WATT, а
на 10-ти наших скоростных станциях STRUM можно зарядить электромобиль за 20 минут.
Задача D.Solutions – сделать энергетические услуги в Украине такими же качественными,
как услуги, например, банков или мобильных операторов. Мы хотим предложить клиентам
новые продукты, создать удобные цифровые сервисы. Не менее важно помочь нашим
клиентам разумно управлять затратами на электроэнергию, оптимизировать потребление
электричества. Уверен, что благодаря своему успешному опыту, Абдулла сможет изменить
восприятие энергетических сервисных компаний в Украине. Наша общая задача в рамках
реформы энергорынка - сделать общение наших клиентов со своей компаниейпровайдером энергетических сервисов удобным и полезным. У D.Solutions сегодня есть все
возможности стать лидером рыночных изменений в украинской энергетике», – сказал
Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК. До прихода в ДТЭК и D.Solutions Абдулла
Кёксал более 9 лет проработал в руководстве компании Enerjisa (Турция, венчурный актив
Sabancı Holding и E.ON), обслуживающей 9 млн клиентов. В частности, он управлял
процессами закупки электроэнергии и ценообразования, коммерческим циклом,
выстраивал систему обслуживания потребителей, руководил процессами реорганизации в
рамках анбандлинга и реформирования рынка электроэнергии. …
Читать полностью >>>
Читайте также: ДТЭК инвестирует 350 млн грн в
По материалам SCM
цифровую трансформацию бизнеса в 2019 г. >>>
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ООО “Атомные энергетические системы Украины” (АЭСУ, Николаевка
Николаевской обл.) намерено разрабатывать Сафоновское месторождение
урановых руд в Казанковском районе Николаевской области.
Как сообщила компания в реестре оценки воздействия на окружающую среду во
вторник, добычу предполагается осуществлять способом скважинного подземного
выщелачивания. Сырье планируется перерабатывать на месте, для чего будет построен
добычной и перерабатывающий комплексы. Ожидаемый объем добычи на месторождении
- в пределах 150-200 тонн урана в год. Готовая продукция - черновой концентрат урана
(”желтый кек”). Для размещения перерабатывающего комплекса требуется около 4 га
земли, общая потребность в земельных ресурсах - около 255 га. Как сообщалось, в конце
февраля 2017 г. Госгеонедр выдала ООО “АЭСУ” специальные разрешения на геологическое
изучение и опытно-промышленную разработку четырех месторождений урановых руд в
стране. Речь идет о Сафоновской, Михайловской (обе- Николаевксая обл.), Сурской и
Новогуровской площадях (обе - Днепропетровская обл.). Все лицензии выданы сроком на
пять лет без проведения аукционов, на основании решений судов. Глава Госгеонедр
приказом №415 от 5 ноября 2018 года утвердил выдачу компании лицензий. По данным
ЕГРЮ, совладельцу украинской торговой сети “АТБ” Геннадию Буткевичу принадлежит
83,4% акций ООО “ АЭСУ ”. Еще по 8,3% “АЭСУ” владеют Александр Настенко и Виталий
Якименко, которые также являются миноритарными акционерами ООО “Пержанская
рудная компания” (Олевск Житомирской обл.) и ООО “Титан-апатитовая группа” (Киев).
Буткевич также указывается как конечный бенефициар ООО “Восток Энергоресурс”,
владеющей лицензией на нефтегазовую Новософиевскую площадь (Харьковская обл.) и
ООО “Центральная нефтегазотранспортная компания” (Полтава).
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

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

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

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

В Украине стремительно развивается
«зеленая» энергетика

ХФТИ получил разрешение на первый завоз ядерного топлива
для ЯПУ "Источник нейтронов"

26.04.2019

13.04.2019

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины
выдала отдельное разрешение ННЦ ХФТИ на первый завоз ядерного
топлива для ядерной подкритической установки.
Отдельное разрешение №ЕО 001018/1/15 было выдано 12 апреля. Решение о
выдаче Отдельного разрешения было принято Госатомрегулированием после позитивных
результатов оценки заявительных документов с обосновывающими материалами и
инспекционным обследованием ННЦ ХФТИ, проведенным в период с 25 по 27 марта 2019 г.
Разрешение является первым из трех предусмотренных условиями лицензии №ЕО 001018,
выданной Госатомрегулированием ННЦ ХФТИ 10.10.2013 года на право осуществления
деятельности по строительству и введению в эксплуатацию ЯПУ "Источник нейтронов".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
На Запорізькій АЕС пройшла планова
інспекція МАГАТЕ
16.04.2019

Інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)
проводилася планова інспекція на енергоблоці №4 Запорізької АЕС, який
знаходиться в плановому середньому ремонті.
Інспекція проходила в рамках міжнародної Угоди між Україною та МАГАТЕ про
нерозповсюдження ядерної зброї. Інспектори МАГАТЕ провели фізичну інвентаризацію
ядерних матеріалів, технічне обслуговування систем спостереження і збереження МАГАТЕ.
Також перевірено ведення облікової та звітної документації. Як зазначив начальник відділу
ядерної безпеки ЗАЕС Дмитро Кас’яненко, інспекція проведена успішно і без зауважень.
МАГАТЕ - єдиний в світі міжнародний інспектор з питань ядерних гарантій та контролю в
області цивільних ядерних програм. Мета контролю - не допустити передачі ядерних
матеріалів, використовуваних в ядерних установках, розташованих в 70 країнах світу, на
військові цілі. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі
встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю
1 млн кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в
1985 р., третій – в 1986 р., четвертий – в 1987 р., п'ятий – в 1989 р., шостий – у 1995 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «НАЕК «Енергоатом»
НАЭК "Энергоатом" за 2018г увеличил запасы ядерного топлива
в стоимостном выражении на 19% до 25 млрд грн
05.05.2019

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" за 2018 год увеличило в
стоимостном выражении запасы располагаемого ядерного топлива на 19%
(на 4,024 млрд грн) – до 25,236 млрд грн..
Стоимость находящегося на складах ядерного топлива по состоянию на 31.12.2018 г.
составляла 17,279 млрд грн (на 31 декабря 2017 года – 14,408 млрд грн), ядерного топлива
в активной зоне – 6,494 млрд грн (5,983 млрд грн), ядерных материалов – 1,462 млрд грн
(0,821 млрд грн). Доля ядерного топлива в себестоимости реализованной продукции за
2018 г. составила 31,1% (10,81 млрд грн), заработная плата и соответствующие начисления
– 24,7% (8,586 млрд грн), амортизация – 24,4% (8,468 млрд грн), материалы и услуги – 10%
(3,483 млрд грн), налоги и сборы – 5,6% (1,954 млрд грн), пожарная, сторожевая и
военизированная охрана – 1,4% (0,495 млрд грн), электроэнергия – 0,9% (0,313 млрд грн),
расходы на страхование – 0,6% (0,195 млрд грн), другое – 1,2% (0,402 млрд грн). Напомним,
"Энергоатом" приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и
Westinghouse Electric Sweden. В 2019 г., в частности, запланирована поставка шести партий
ТВС-WR (по 42 ТВС), четыре партии – для Запорожской АЭС, две – для Южно-Украинской
АЭС. Украина в 2018 году, по данным Госстата, приобрела ядерное топливо на $523,151 млн
(у РФ – на $374,621 млн, у Швеции – на $148,53 млн), в 2017 году – на $533,422 млн (у РФ –
на $368,964 млн, Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (у РФ – на
$386,782 млн, Швеции – на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (у РФ – на $610,883
млн, Швеции – на $32,688 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (у РФ – на $588,831 млн,
Швеции – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на
$600,334 млн (у РФ – на $555,355 млн, Швеции – на $44,979 млн). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ГІДРОЕНЕРГЕТИКА

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота з
робочою поїздкою відвідав Китай
02.05.2019

У ході відвідин КНР очільник найбільшої гідрогенеруючої компанії
України зустрівся з президентом компанії Power China Сун Дуншеном та
керівництвом одного з найбільших світових банків - Bank of China.
Мета візиту в Китай - розгляд можливої співпраці з китайськими компаніями з ціллю
інвестування в українську економіку, застосування китайського досвіду із залученням до
виробничого процесу потужностей українського виробничого обладнання для будівництва
об’єктів гідроенергетики китайськими та українськими промисловими будівельними
підприємствами. Під час зустрічі обговорювалася можливість фінансової та технічної участі
китайської сторони в реалізації перспективних проектів Укргідроенерго. «Державною
Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 р. в Україні передбачена реалізація
проекту Канівської ГАЕС. У нас залишилося небагато часу і ми маємо поспішати», - заявив
під час зустрічі в Пекіні Ігор Сирота. У ході відвідин Китаю генеральний директор
Укргідроенерго також провів перемовини з представниками найбільших державних банків
- Industrial and Commercial Bank of China та China Construction Bank. Під час зустрічі
обговорена можливість та умови участі китайських фінансових інституцій в реалізації
українських гідроенергетичних проектів. Також, Ігор Сирота обговорив напрямки можливої
співпраці з представниками компанії SINOSURE та Китайської національної
електроінжинирингової корпорації (СNEEC). У ході зустрічі з віце-президентом компанії
СNEEC Чангом Янфеєм генеральний директор Укргідроенерго зауважив: «Я відвідав більше
десяти гідроелектростанцій у вашій країні і бачу технічний прогрес при будівництві
гідротехнічних споруд. Наше співробітництво має бути взаємовигідним. Хотів би
звернутися до китайської сторони, щоб в ході реалізації наших спільних проектів ми тісно
співпрацювали з нашими головними партнерами в Україні – проектним інститутом
Укргідропроект, заводами Турбоатом та Електроважмаш», - акцентував Ігор Сирота. В свою
чергу, віце-президент СNEEC Чанг Янфей висловив сподівання, що співпраця китайської
компанії та Укргідроенерго вже в найближчому майбутньому дасть позитивні результати. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «Укргідроенерго»

Читайте також: ВDO надала звіт аудитора
стосовно фінзвітності Укргідроенерго >>>

Важность «зеленой» энергетики для Украины сейчас трудно
переоценить, поскольку традиционные ресурсы уже не такие доступные для
нашей страны, как и в предыдущие годы, побуждает власть создавать
условия для развития электрогенерации из возобновляемых источников.
Развивая альтернативную энергетику, Украина движется в русле мирового тренда в
этой области, отмечают аналитики Pro-Consulting. Несмотря на то, что фундамент был
заложен еще в 2011 г., основное развитие альтернативная энергетика Украины получила в
2015 г., после внесения изменений в законодательство о «зеленом» тарифе, что позволило
привлекать в сектор больше частных инвестиций. Также, стало выгодно строительство и
подключение к общей сети собственных электростанций, в том числе, и для украинских
домохозяйств. На сегодня самой популярной в Украине придомовой электростанцией
является солнечный генератор мощностью 30 кВт. Так, в 2018 году их было установлено во
дворах около 7,5 тыс. частных домов. Она привлекательна тем, что является простой в
строительстве и обслуживании, а стоимость оборудования для нее постепенно снижается.
Так, еще полгода назад она стоила $ 27-28 тыс., то сегодня $ 20-24 тыс. Кроме того, после
запуска завода солнечных батарей в Виннице, стало возможным строить станции из
отечественных комплектующих, что дает дополнительный бонус к продажной цене
электричества. Кремниевые панели устанавливаются на земле или на крыше дома. Для
обеспечения мощности в 30 кВт потребуется около сотни панелей размером два на один
метр. Таким образом они займут примерно 200 м² поверхности. Если среднемесячное
потребление дома примерно 300 кВт-ч, то при действующем «зеленом» тарифе, семья не
только может обеспечить собственные потребности, но и продавать излишки государству
на сумму $ 4,5-5 тыс./год. То есть, за пять лет эксплуатации станции все затраты на ее
сооружение окупаются. Также стремительно развиваются и более крупные инвесторы в
возобновляемую энергетику. Правда, 11-процентной ее доли в общем энергобалансе, как
было заложено в Национальный план действий, достичь к 2020 году не удастся, но 8%,
которые предусматривает новый закон о стратегии государственной экологической
политики Украины на период до 2030 года, будут скорее всего обеспечены. А до конца
действия этого закона «Зеленая» энергетика должна составлять уже 17% от потребления
электроэнергии в Украине. Ожидается, что существенное влияние на рынок окажет
снижение «Зеленых» тарифов после введения аукционов, законопроект о котором уже
принят в первом чтении. Дело в том, что действующий «Зеленый» тариф стал оказывать
достаточно сильное повышающие влияние на цену электричества в нашей стране. Все
электростанции, работающие по данному тарифу, вкладывают в энергобаланс меньше, чем
два процента, а ценовая нагрузка от них уже превышает девять процентов. Поэтому
введение аукционов, на которых крупные проекты будут бороться за право выйти на
рынок путем назначения наименьшей цены, является благом для потребителей. Не
останутся в проигрыше и инвесторы. Хотя «Зеленый» тариф для них и уменьшится, но зато
увеличивается период его действия, поскольку договоры купли-продажи электроэнергии
будут заключаться на двадцать лет, а сегодняшний тариф установлен только до 2030 года.
Однако придомовых и малых электростанций описанные выше изменения не касаются.
Аукционный принцип определения цены будет распространяться сначала на объекты
солнечной и ветрогенерации мощностью 30 мВт и 20 мВт соответственно с постепенным
снижением данного порога до 1 мВт и 3 мВт.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
ЕБРР планирует выделить EUR7 млн группе "Эко-Оптима" для
строительства второй очереди Яворовской СЭС
03.05.2019

ЕБРР намерен рассмотреть вопрос предоставления займа в размере
EUR7 млн ООО "Энергопарк Яворив" для строительства второй очереди
Яворовской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 36 МВт.
Как сообщает банка, заседание Совета директоров по вопросу предоставления займа
намечено на 5 июня. Проект реализуется в рамках недавно утвержденной ЕБРР III
Программы финансирования альтернативной энергетики в Украине (USELF III) общим
объемом €250 млн. Яворовскую СЭС строит группа "Эко-Оптима", которая уже построила ее
первую очередь мощностью 36 МВт в Терновице Львовской области. Как сообщается на
сайте компании, запуск второй очереди намечен на второе полугодие текущего года. "ЭкоОптима" управляет парком СЭС и ветроэлектростанций (ВЭС), часть которых построена с
использованием кредитных средств ЕБРР. В Старом Самборе Львовской области компания
ввела две очереди ВЭС на 34 МВт. Проект реализован с привлечением средств ЕБРР и Фонда
чистых технологий Всемирного банка. В 2013-2015 годах "Эко-Оптима" построила
Богородчанскую СЭС на 2,8 МВт, Самборскую СЭС на 8 МВт. В январе 2019 года компания
ввела Глиняны СЭС на 3,5 МВт, в марте 2019 года – Бориславскую СЭС на 8,5 МВт. Компания
также построила две биотопливные электростанции на 2 МВт и 1,5 МВт. Основателем
группы "Эко-Оптима" является бизнесмен Зиновий Козицкий.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Германия поставит ветряки на вторую очередь
строительства Сивашской ВЭС
06.05.2019

Немецкий производитель ветроэнергетики компания Nordex
(Гамбург) получила второй заказ на поставку ветряков для ветропарка
Сиваш в Херсонской области, сообщает IWR.
В ходе второго этапа строительства проекта Syvash в Украине Nordex поставит 29
ветрогенераторов N131/3900 (WT), мощностью 113,1 МВт. В начале года сообщалось, что
немецкая компания Nordex совершает первую поставку ветряков в Украину общей
мощностью на 133 МВт для первой очереди Сивашской ВЭС. Первая сделка заключена на 34
турбины N131/3900 с Powerchina, подрядчиком, который строит проект для совместного
предприятия норвежской компании NBT и французского разработчика возобновляемых
источников энергии Total Eren. Ветряк N131/3900 специально разработан для мест со
слабым ветром. Его мощность составляет 3,9 МВт. После запланированного завершения в
2020 г. "Сиваш" станет крупнейшей ветроэлектростанцией в Украине, мощностью 245,7
МВт. Электроэнергия, вырабатываемая в ВЭС "Сиваш", продается государственному
предприятию "Энергорынок" — украинскому оптовому оператору электроэнергии.
Напомним, ДТЭК ВИЭ и датский производитель ветротурбин Vestas заключили договор на
строительство Орловской ветроэлектростанции, мощностью 100 МВт. Как сообщалось
ранее, Государственная архитектурно-строительная инспекция в 2017 году ввела в
эксплуатацию 12 ветрогенераторов (мощностью 43,2 МВт) при строительстве
ветроэлектростанции "Новотроицкая" на территории Сивашивского сельского совета и
Новотроицкого района Херсонской области.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

.

12

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

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

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Нафтогаз провів переговори з провідними китайськими
корпораціями та банками

Кабмин создал два ГП для работы в новой модели
оптового рынка электроэнергии
18.04.2019

Кабмин на базе одноименных филиалов ГП "Энергорынок" создал ГП
"Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель", которые обеспечат
работу новой модели оптового рынка электроэнергии.
Предполагается, что ГП "Оператор рынка" впоследствии будет преобразовано в
акционерное общество, 100% акций которого закрепляется в госсобственности без
возможности приватизации или отчуждения иным способом. Документ предписывает
Министерству энергетики и угольной промышленности разработать и подать
правительству проекты уставов предприятий. Оператор рынка будет отвечать за сегменты
рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, для обеспечения этой функции
"Энергорынок" в конце 2018 года приобрел соответствующее программное обеспечение у
словацкой Sfera и начал его тестирование. Гарантированный покупатель будет выкупать
э/э объектов возобновляемых источников энергии по гарантированным государством
ценам и обеспечивать ее реализацию. Напомним, согласно Закону Украины "О рынке
электроэнергии", новая модель оптового рынка электроэнергии запустится 1 июля 2019
года. Введение конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств
Украины, зафиксированных в договоре об Ассоциации с ЕС.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
У 2018 "Укренерго" збільшила прибуток
на 46,4% до 2,56 млрд грн

12.04.2019

У Пекіні команда НАК «Нафтогаз» на чолі з Андрієм Коболєвим
провела переговори з керівництвом найбільшої державної китайської
нафтогазової корпорації China National Petroleum Corporation (CNPC).
Під час зустрічі обговорювалися практичні кроки для початку співробітництва двох
державних нафтогазових компаній, направлені на збільшення видобутку вуглеводнів та
застосування новітнього обладнання та технологій в Україні. Як зазначив Андрій Коболєв,
група Нафтогаз вже має успішний досвід співпраці з китайськими компаніями, які
продемонстрували високий професійний рівень як в проектах буріння, так і в поставках
сучасного бурового обладнання для підприємств групи. Також в рамках візиту до КНР
команда Нафтогазу провела низку робочих зустрічей з представниками провідних
державних банківських установ Китаю, на яких обговорили можливі умови фінансування
проектів групи Нафтогаз в межах виділеної на групу квоти від китайської Sinosure.
Нагадаємо, що 1 квітня у м. Пекін відбулося офіційне підписання меморандуму між НАК
«Нафтогаз України» та китайською державною експортною кредитною агенцією Sinosure
на загальну суму 1 млрд дол. США, що дозволяє залучати в межах цієї суми боргове
фінансування та прямі інвестиції з боку китайських корпорацій та фінансових установ.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАК «Нафтогаз України»
 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
 РИНОК

03.05.2019

В 2018 р. національна енергетична компанія "Укренерго" збільшила
чистий прибуток на 46,4% або на 810,9 млн гривень до 2,558 млрд гривень.
Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.
В 2018 році "Укренерго" скоротила чистий дохід на 27,5% або на 2,271 млрд грн до
5,992 млрд грн. Валовий прибуток компанії в 2018 році скоротилася на 44,4% або на 2,592
млрд грн до 3,246 млрд грн. Нагадаємо, відповідно до ЗУ "Про ринок електричної енергії"
оператор системи передачі (державне підприємство "НЕК "Укренерго") та оператором
ринку (ДП "Енергоринок") розпочали здійснення тестових операцій з купівлі-продажу
електричної енергії на відповідних сегментах нового ринку електричної енергії. Про це
йдеться на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). ДП "Енергоринок" розпочало
здійснення тестових операцій на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку та
тестування роботи балансуючої групи гарантованого покупця. В свою чергу, ДП "НЕК
"Укренерго" розпочало здійснення тестових операцій на ринку електричної енергії:
запущено модуль програмного забезпечення адміністратора розрахунків по реєстрації
двосторонніх договорів, на якому здійснюються відповідні тестові операції, та розпочато
реєстрацію учасників ринку. Також, ДП "НЕК "Укренерго" опубліковано на власному вебсайті план-графік запуску решти модулів програмного комплексу системи управління
ринком та проведення консультацій та навчань щодо таких модулів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com

Добыча природного газа в Украине в январе-апреле т.г. увеличилась,
по оперативным данным, на 3,6% (245,1 млн куб. м) по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года – до 7 млрд 15,7 млн куб. м.
Добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 5,14 млрд куб. м (+2,7% к январюапрелю-2018), ПАО "Укрнафта" – 382,9 млн куб. м (+11,2%), другими компаниями – 1 млрд
492,7 млн куб. м (+5%). В апреле-2019 добыча газа составила 1 млрд 741,1 млн куб. м (+4,3%
к апрелю-2018), в т.ч. добыча "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 271,5 млн куб. м
(+2,5%), "Укрнафты" – 93,7 млн куб. м (+12,9%), других компаний – 375,9 млн куб. м (+8,5%).
Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2018 году по данным УТГ
увеличилась, по оперативным данным, на 0,3% (64,8 млн куб. м) по равнению с 2017 годом
– до 20,89 млрд куб. м. В том числе, добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 15 млрд
419,8 млн куб. м (+1,2% к 2017-му), ПАО "Укрнафта" – 1,078 млрд куб. м (-2,1%), другими
компаниями – 4 млрд 392,3 млн куб. м (-2%). "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит
НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12
подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ

 КОМПАНІЇ

Украина за 4 мес. увеличила добычу
газа на 3,6%
03.05.2019

Держава оприлюднила умови проведення конкурсу на видобуток
вуглеводнів на шельфі Чорного моря

Фахівці з Житомира та Рівного відвідали
виставку elcomUkraine 2019
16.04.2019

З 9 по 12 квітня у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» проходила
одна з найавторитетніших виставок в сфері енергетики, електротехніки та
енергоефективності elcomUkraine 2019.
Цей захід по праву носить звання наймасштабнішого в цих сферах. У ньому взяло
участь більше українських і зарубіжних 150 компаній і науково-дослідних установ, які
представили свої новітні розробки і цікаві ноу-хау в області світлотехніки, кабельнопровідникової продукції, систем електробеспеченія, електроживлення та енергозбереженьня. На виставці побувало ≈ 10 тис. відвідувачів, серед яких були і фахівці двох обленерго – з
Рівного та Житомира. Вони ознайомилися з експозицією виставки та відвідали
конференції, які проходили в рамках виставки і були присвячені окремим продуктам
представлених на виставці компаній. Сподіваємося, що відвідування цього заходу стало для
них корисним і надихнуло на пошук і використання у своїй роботі нових ідей.
Читати повністю >>>
За матеріалами VS ENERGY
АМКУ дозволив Ахметову купити ще 2 обленерго
і розширити монополію
25.04.2019

АМКУ надав дозвіл ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" на придбання у групи
російських бізнесменів "VS Energy" акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго"
у розмірі, що забезпечує контроль понад 50% в обох підприємствах.
Голосування за це рішення було роздільним – більшістю від присутніх на засіданні
членів АМКУ. Їхні прізвища стануть відомі після відповіді Комітету на запит. Цим
придбанням група Ріната Ахметова суттєво перевищила поріг 35% на ринку поставок
електроенергії, що є структурною ознакою монополії на ринку. Напередодні голосування
колишній член НКРЕКП Андрій Герус, який у команді Володимира Зеленського опікується
антимонопольною тематикою, письмово повідомив держуповноважених АМКУ, що дефакто оператор мереж (обленерго) отримає вирішальний вплив на господарську діяльність
відповідних постачальників електроенергії в регіонах, створених на базі енергозбутових
підрозділів обленерго. У свою чергу нардеп Вікторія Войцицька ("Самопоміч") публічно
звернулась до Ради національної безпеки України розглянути ситуацію з "енергетичною
гіпермонополією Ахметова". Наразі група Ріната Ахметова контролює понад 80% теплової
енергогенерації, понад 80% видобутку енергетичного вугілля, Бурштинський енергоострів,
через який може здійснюватись, але не здійснюється імпорт в Україну дешевшої
електроенергії з Європи. Питання концентрації обленерго було винесено на засідання
АМКУ 18 квітня, за три дні до програшу Петра Порошенка на виборах президента. Тоді
рішення відклали на тиждень. Радник Володимира Зеленського та екс-глава Міністерства
економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявляє про необхідність
перезавантаження Антимонопольного комітету і Національної комісії, що здійснює
держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг. Раніше Антимонопольний
комітет оприлюднив мізерні зобов’язання, які запропонував взяти на себе ТОВ "ДТЕК
Нафтогаз" для отримання дозволу на придбання компаній "Одесаобленерго" і
"Київобленерго" у групи "VS Energy". Нагадуємо, на початку січня 2019 р. ДТЕК заявив про
намір сконцентрувати 68,2949% акцій "Одесаобленерго" і 93,9978% акцій "Київобленерго",
що належать групі VS Energy. У цьому ж місяці "ДТЕК Нафтогаз" стала власником 24,99%
акцій "Київобленерго" і 16,773013% "Одесаобленерго". …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Уряд прийняв рішення про проведення конкурсу на право
видобування вуглеводнів у межах ділянки Дельфін, на умовах угоди про
розподіл продукції. Про це повідомляє geonews.com.ua
Запропонована ділянка підготовлена Державною службою геології та надр України
(далі Держгеонадра). і розташована в північно-західній частині континентального шельфу
Чорного моря. За словами голови Державної служби геології та надр України Олега
Кирилюка, проведення таких конкурсів на запропонованих умовах демонструє щире
прагнення Уряду залучити передові технології та нові компанії у проекти з видобутку
вуглеводнів. Завдяки таким інструментам можливе реальне покращення інвестиційного
клімату в нашій країні. «Для держави проведення такого конкурсу означає залучення
мінімально 1,5 млрд грн. інвестицій в пошук і видобуток нафти та газу в Україні. А для
інвестора це – відкритий конкурс, велика площа – майже 10 тис кв км з терміном дії угоди –
50 років з правом продовження. Завдяки проведенню конкурсів з УРП в симбіозі з електронними торгам, ми зможемо наростити власний видобуток природного газу, який призведе
до зменшення залежності України від імпорту природного газу», – повідомив голова
Держгеонадр. Згідно прописаних умов, частка держави в прибутковій продукції має становити не менше ніж 11% її загального обсягу, а максимальна частка інвестора – 70% загального обсягу виробництва, наголосив Олег Кирилюк. 12 червня 2019 р. буде визначений
переможець конкурсу на розробку ділянки, який повинен буде забезпечити геологічне
вивчення надр на ділянці, в тому числі й буріння не менше п’яти свердловин протягом
першого п’ятирічного етапу геологорозвідувальних робіт. Також Голова Держгеонадр
повідомив, що серед 8-ми пунктів зобов’язань для інвестора, є дуже важливими три пункти:
надавати перевагу товарам, роботам і послугам українського походження за рівних умов
стосовно ціни, строку виконання, якості та відповідності міжнародним стандартам;
приймати на роботу працівників переважно з числа громадян України; зареєструвати своє
постійне представництво на території України, якщо компанія є нерезидентом України. На
сьогодні Державна служба геології та надр України підготувала більше 30 тис кв км з
покладами вуглеводнів для надання інвесторам в розробку. З них на шельфі Чорного моря
розташовано 10 тис кв км родовищ. При цьому на умовах Угод про розподіл продукції
заплановано надати для видобуток ділянки на 16-ти тис кв км. А на електронних торгах
будуть розподілені ділянки загальною площею 5 тис кв км. Нагадаємо, вперше за 28 років
незалежності, 6 березня 2019 р. Україна провела перші електронні торги з продажу прав на
користування нафтогазовими надрами залучивши 141 млн грн до дрежбюджету.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
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Держгеонадра допомогла Фуксу вивести газові
родовища України в офшор - ЗМІ

УГД сохранила добычу нефти и
конденсата в І квартале
15.04.2019

Менеджмент ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" (раніше "Голден Деррік")
вивів з компанії всі ліцензії на видобуток нафти і газу. Про це пише enkorr,
посилаючись на відкриті дані Державної служби геології і надр.
Повідомляється, що протягом лютого-березня 19 ліцензій були двічі
перереєстровані на пов'язані між собою компанії. виведення ліцензій відбувалося у три
етапи. "На першому етапі Державна геологічна служба схвалила передачу ліцензій від ТОВ
"Іст Юроуп Петролеум" до його 19 дочірніх компаній. Усі вони названі за єдиним
принципом - скорочена назва родовища і приставка "інвест" ("НДК Інвест", "ПСК Інвест" та
ін.). Ці 19 компаній на 99,9% належать "Іст Юроуп Петролеум", що дало підставу для
перереєстрації ліцензій. Решта 0,1% належать Марії Мартиненко, яка з осені 2018 року
називає себе директором "Іст Юроуп Петролеум", - пише видання. Далі дочірні компанії "Іст
Юроуп Петролеум", так звані "інвести", передали по ланцюжку ці ліцензії 18 новим, вже
своїм дочірнім компаніям. За однією з них процес не завершений. Уточнюється, що нові
одержувачі ліцензій на 60% належать "інвестам", на 40% - компанії "Авант Трейд Лімітед"
Марії Мартиненко. "У підсумку ліцензії "Іст Юроуп Петролеум" за станом на сьогодні
належать 18 компаніям, які у прямому зв'язку з колишнім "Голден Дерріком", - пише
видання. На сьогодні по 2 з 19 ліцензіям почався третій етап. У ньому Державна служба
геології та надр участі не бере. "На цьому етапі нові власники ліцензій "Бест Гео Тех" та
"Транс Сетгео" змінили своїх засновників на сейшельські компанії "Кад Надра Інк" та "Кад
Віленд Інк", бенефіціарами яких вказані жителі Білої Церкви Алла Мініна і Олександр
Кириленко", - пише видання, уточнюючи, що після цих змін "Голден Деррік" більше не має
прямого стосунку до вищезгаданих ліцензій. "Є підстави стверджувати, що перереєстрація
прав на видобуток нафти і газу проходить, щоб убезпечити активи від ризику майбутніх
претензій правоохоронних органів, пов'язаних з обставинами отримання цих ліцензій в
2011-2012 рр..", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, компанія "Іст Юроуп Петролеум"
російського олігарха Павла Фукса фігурує у кримінальному провадженні за фактом
незаконної видачі спеціальних дозволів на користування надрами України з боку
Державної служби геології та надр України. Також нагадаємо, 31 грудня, у останній день
2018 року держава в особі НАК Надра України продала свою частку в "Іст Юроуп
Петролеум" на користь ще однієї компанії з орбіти Фукса - "Авант Трейд Лімітед". Вартість
частки, яку продала НАК, була довгий час таємницею. Але недавно відомство повідомило,
що продало державну частку в "Іст Юроуп Петролеум" за 12 млн грн. НАК Надра України і
Держгеослужба категорично відмовляються надавати копію рішення про продаж
державної частки в "Іст Юроуп Петролеум", хоча йдеться про надра України - власність
українського народу, якому цією угодою, ймовірно, завдані мільйонні збитки. Також
нагадаємо, що "Іст Юроуп Петролеум" раніше називалася "Голден Деррік" і була пов'язана із
міністром-втікачем Едуардом Ставицьким. Разом з державною часткою компаніям Фукса,
ймовірно, дісталися і газові родовища України.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
ПАТ «Укрнафта» перемагає Російську Федерацію
в міжнародному арбітражі
16.04.2019

Арбітражний суд 12 квітня 2019 р. ухвалив рішення стягнути з РФ на
користь ПАТ «Укрнафта» $44,4 млн компенсації за експропріацію майна ПАТ
«Укрнафта» в анексованій РФ АР Крим.
У квітні 2014 року, невдовзі після анексії АР Крим Російською Федерацією, незаконні
збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16
автозаправних станцій ПАТ «Укрнафта». Усі спроби ПАТ «Укрнафта» повернути контроль
над захопленими адміністративними приміщеннями і АЗС (включно з продуктовими
крамницями, обладнанням і відповідними дозволами і ліцензіями) через звернення до
запроваджених державою-агресором «правоохоронних органів» виявились марними. У
жовтні 2014 року ПАТ «Укрнафта», керуючись положеннями ч. 1 ст. 9 Угоди між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист
інвестицій («Угода»), повідомило державу-агресора – Російську Федерацію – про порушення
прав ПАТ «Укрнафта». Російська Федерація проігнорувала повідомлення ПАТ «Укрнафта»
про наявність спору за Угодою. У зв’язку з цим, керуючись ч. 2 ст. 9 Угоди, 3 червня 2015
року ПАТ «Укрнафта» передало спір на розгляд до арбітражного суду ad hoc відповідно до
Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної
торгівлі (ЮНСІТРАЛ). Рішенням від 26 червня 2017 року арбітражний суд визнав наявність
у нього юрисдикції розглядати спір за Угодою. Російська Федерація оскаржила зазначене
рішення до Верховного Суду Швейцарії, але останній рішенням від 16 жовтня 2018 року
відхилив позов Російської Федерації. При цьому Верховний Суд Швейцарії погодився з
арбітражним судом у тому, що ПАТ «Укрнафта» є інвестором за Угодою, а майно ПАТ
«Укрнафта» на території АР Крим – інвестиціями. 12 квітня 2019 року арбітражний суд
своїм рішенням стягнув з Російської Федерації на користь ПАТ «Укрнафта» 44 455 012,00
дол. США компенсації за експропріацію інвестицій ПАТ «Укрнафта» на території АР Крим, а
також понад 3,5 млн дол. США арбітражних витрат. На суму компенсації згідно з рішенням
арбітражного суду нараховуються відсотки, починаючи з 22 квітня 2014 року. Станом на
квітень 2019 року розмір нарахованих відсотків становить понад 5,5 мільйонів дол. США. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Укрнафта»
JKX Oil&Gas вышла на среднесуточную добычу в 9,9 тыс.
баррелей нефтяного эквивалента
17.04.2019

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России в
первом квартале 2019 года вышла на среднесуточную добычу в 9,907 тыс.
баррелей нефтяного эквивалента (boepd).
Это на 11,6% превышает средний показатель четвертого квартала 2018 года и на
13,2% – первого квартала 2018 года. В марте добыча достигла наивысшего показателя с
июня 2016 года – 10,2 тыс. boepd благодаря вкладу 1,598 тыс. boepd из бокового ствола
скважины IG103. При этом, в Украине в первом квартале этого года добыча выросла на
35,1% к четвртому кварталу прошлого года – до 5,009 тыс. boepd, в том числе газа – на
37,6%, до 709 тыс. куб. м в сутки, нефти и конденсата – на 23,8%, до 0,837 boepd. В то же
время средняя цена газа в январе-марте-2019 в Украине снизилась к октябрю-декабрю2018 на 21,6% – до $269 за 1000 куб. м, а нефти – на 28%, до $59 за баррель. JKX указывает,
что ее свободные денежные средства на конец марта этого года составляли $10,5 млн после
выплат $6 млн по конвертируемым облигациям в феврале. Помимо того у компании были
запасы нефти и газа на сумму около $4,8 млн. JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей
углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии. В минувшем году компания получила
чистую прибыль в размере $15,26 млн по сравнению с чистым убытком $17,66 млн годом
ранее, это была первая прибыль по итогам года впервые с 2013 года. Выручка JKX
увеличилась на 24,4% – до $92,87 млн благодаря более высоким ценам продажи продукции
в Украине. Среднесуточная добыча JKX углеводородов в прошлом году выросла на 3,2% – до
8,937 тыс. boepd, в том числе в Украине – на 4,8%, до 3,677 тыс. boepd.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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АО «Укргаздобыча» по итогам І квартала 2019 г. сохранило уровень
добычи нефти и газового конденсата на уровне 118 тыс. т, свидетельствуют
данные Министерства энергетики и угольной промышленности.
В марте добыча повысилась на 4,8%, до 41,9 тыс. т, по сравнению с мартом 2018 г.
Всего в Украине, по данным Минэнергоугля, в І квартале добыто 534,1 тыс. т нефти и
газового конденсата, что на 4,9% превышает уровень аналогичного периода прошлого
года. При этом данные министерства не показывают весь фактический объем добычи
нефти и конденсата, поскольку ряд компаний, крупнейшие среди которых
«Укрнефтебурение» и «Экско-Пивнич», не отчитались перед ведомством в установленный
им срок (до 9 апреля). Как сообщал enkorr, добыча природного газа УГД в І квартале
повысилась на 2,8%, до 3,87 млрд куб. м. «Укргаздобыча» — АО, акции которого
принадлежат НАК «Нафтогаз Украины». Основные направления деятельности — добыча
природного газа, газоконденсата и нефти. Компания — крупнейший добытчик природного
газа в Украине, обеспечивает свыше 70% всей добычи. В 2018 г. компания добыла 15,496
млрд куб. м газа (+1,6%), 73,6 тыс. т нефти (-8,5%), 373,2 тыс. т газового конденсата (-4%).
Переработка на Шебелинском ГПЗ составила 454 тыс. т (-8%), выпуск СУГ — 164 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Злочевский покупает у британцев украинскую
газовую компанию
19.04.2019

Антимонопольный комитет Украины согласовал кипрской компании
Burisma Holdings Limited покупку более 50% поставщика газа "АстроинвестУкраина", который принадлежит британской Cadogan Petroleum.
Соответствующее решение принято на заседании АМКУ 18 апреля, передает
"Интерфакс-Украина". "Астроинвест-Украина" (Зинькив Полтавской обл.) занимается
поставкой газа в Украине с 2006 года, принадлежит британской компании Cadogan
Petroleum, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже. "АстроинвестУкраина" в 2014-2016 году также занималась импортом газа в Украину из ЕС. Как
отмечается на сайте компании, она наладила тесное сотрудничество с компаниямирезидентами Германии, Швейцарии и Польши. Напомним, в 2017 году в состав Burisma
вошла газодобывающая компания Надрагазвыдобування (Львов), имеющая лицензию на
разработку Шевской площади в Днепропетровской области. В том же 2017 году Burisma
оформила
контроль
также
над
компаниями
Системойлинжениринг,
Нефтегазпромышленная геология, Технокомсервис и Газойлинвест. В начале 2016 году
Burisma, купила у канадской публичной компании Serinus Energy Inc. контрольный пакет
газодобывающей компании Куб-Газ. Burisma Group осуществляет разведку, добычу,
выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов. Бенефициаром группы
является Николай Злочевский. В состав Burisma входят 12 операционных компаний.
Burisma контролируется Николаем Злочевским, который занимал должность министра
экологии в правительстве Николая Азарова. Злочевский был объявлен в розыск по
подозрению в незаконном обогащении. Спустя 2 года уголовные дела в отношении
Злочевского и группы Burisma были закрыты. Группе подконтрольны "Эско-Пивнич", "КубГаз", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг",
"Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування",
"Газойлинвест" и "Нафтогазопромыслова геология". В 2018 году группа добыла 1,08 млрд
кубометров газа (четвертая по объему добычи в стране) и 74 100 т нефти с конденсатом.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
В Україні вдруге відбувся електронний аукціон з продажу нафтогазових
родовищ, який принесе в держбюджет 92 млн грн
03.05.2019

Державна служба геології та надр України 2 травня провела аукціони з
продажу семи спеціальних дозволів на користування надрами в електронній
системі ProZorro.Продажі.
Загальна вартість проданих лотів склала близько 92,3 млн від оголошеної вартості,
це майже вдвічі більше – від 49 млн грн до 92,3 млн грн. Один із найдорожчих лотів був
придбаний за 50 млн грн. Переможець аукціону АТ «Укргазвидобування» заплатив ціну в
4,5 раза більшу від стартової ціни спеціального дозволу на користування ділянкою.
Електронні торги стають вже звичним форматом для інвесторів, які готові вкладати в
українські надра, зазначає Голова Держгеонадр Олег Кирилюк. «Шість ділянок з покладами
вуглеводнів із семи заявлених знайшли своїх інвесторів завдяки вдало підібраному
транспарентному інструменту з продажу прав на користування надрами - системі
Прозоро.Продажі. Якщо порівнювати з минулими аукціонами «з голосу», то за останні 8
років держава отримала - 60 млн грн, а вже в поточному році за два нафтогазові аукціони
он-лайн в держбюджет надійде - 233,3 млн грн». Держгеонадра з початку 2019 року
продали через електронну систему держзакупівель шістнадцять ділянок з різними видами
корисних копалин майже на 380 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Полтавская газонефтяная компания начала добычу
из новой газовой скважины
03.05.2019

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum
Company, РРС) начала добычу из скважины №3 на Западно-Машевской
площади, пробуренной в 2019 году.
Как сообщила пресс-служба, это вторая успешная скважина компании после почти 5летнего отсутствия работ по новому бурению, ее глубина - 3570 м, среднесуточный дебит 126 тыс. куб. м. "В соответствии с утвержденным пятилетним планом развития ПГНК
начала деятельность на Западно-Машевской площади. Первый проект на этом участке ремонт скважины №215, которую ПГНК эксплуатирует в рамках сервисного контракта с АО
"Укргазвыдобування" - был успешно реализован еще в прошлом году. В декабре 2018 года
началось бурение новой скважины №3. Сегодня я рад сообщить о начале добычи из
скважины. Мы продолжаем изучать потенциал этой площади, для этого провели 3D
сейсмику", - отметил генеральный директор ПГНК Виктор Гладун. По сообщению прессслужбы ПГНК, в 2019 году компания планирует пробурить несколько новых скважин и
боковых стволов. Кроме нового бурения, компания продолжает реализацию программы по
капитальному ремонту скважин (КРС) и интенсификации добычи, в том числе из фонда
арендованных скважин. Благодаря этим проектам, ПГНК по итогам первого квартала 2019
года увеличила показатели добычи углеводородов на 35,1% по сравнению с четвертым
кварталом 2018 г., сообщает пресс-служба. Как отметил в ежедневном обзоре
инвесткомпании "Конкорд Капитал" руководитель ее аналитического отдела Александр
Паращий, как ожидается, введение новой скважины позволит увеличить среднесуточную
добычу углеводородов JKX Oil & Gas plc на 12% (по сравнению с уровнем первого квартала
2019 года). Введение второй успешной скважины в Украине создает предпосылки для
дальнейших успешных проектов и в целом, вероятно, благоприятно повлияет на котировки
ее акций, отмечает аналитик….
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

У 2018 британська Regal Petroleum в 24 рази
збільшила прибуток до $54,3 млн

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

03.05.2019

В 2018 році компанія Regal Petroleum plc (Великобританія) збільшила
чистий прибуток у 23,6 рази або на 52 млн доларів до 54,3 млн доларів. Про це
йдеться в повідомленні на сайті компанії.
Дохід компанії в 2018 році збільшився на 88,3% або на 31 млн доларів до 66,1 млн
доларів. "Таких фінансових результатів Regal Petroleum досягла головним чином завдяки
збільшенню сукупної середньодобового видобутку на 52% з 2 235 boepd в 2017 р. до 3 391
boepd в 2018 р.", - наголошується в повідомленні. Крім того, компанія відновила вартість
своїх активів після переоцінки запасів вуглеводнів на Мехедівсько-Голотовщинському і
Свиридівському родовищах у Полтавській області в розмірі 36,1 млн доларів. Також
наголошується, що в 2019 році Regal Petroleum планує почати будівництво двох нових
свердловин на Свиридівському родовищі. Нагадаємо, підконтрольна бізнесменові Віктору
Пінчуку компанія Kelda Limited (Гонконг) через дочірню компанію Kylestone Limited
(Британські Віргінські острови) купила 24,432% акцій компанії Regal Petroleum (Велика
Британія). Про це сказано в повідомленні Regal Petroleum на сайті Лондонської фондової
біржі. Раніше Kelda Limited не володіла акціями Regal Petroleum. У серпні належить
російському консорціуму "Альфа-Груп" компанія Crosson Overseas Limited, що володіла
24.432% Regal Petroleum, вийшла зі складу акціонерів Regal Petroleum. Як відомо, 2017 рік
Regal Petroleum закінчила з прибутком 2,3 млн доларів, збільшивши дохід на 36,6%, або на
9,4 млн доларів до 35,1 млн доларів. У березні 2011 року "Смарт-холдинг" через компанію
Energees Management Limited (Кіпр) отримав контроль над Regal Petroleum. Regal Petroleum,
яка працює в Україні з 1999 року, після простою з листопада 2010 р. в серпні 2011 року
відновила розробку своїх основних активів в Україні - Мехедівсько-Голотовщинського
(MEX-GOL) і Свиридівського (SV) газоконденсатних родовищ у Полтавській області.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com

АО "Укртрансгаз" (УТГ) в январе-марте 2019 года сократило чистый
убыток на 7,5% (на 314,517 млн грн) по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года – до 3 млрд 885,759 млн грн.
Согласно обнародованному финотчету компании, ее чистый доход уменьшился на
8% (на 1 млрд 484,951 млн грн) – до 16 млрд 62,423 млн грн. Валовая прибыль УТГ в первом
квартале составила 720,952 млн грн против 1 млрд 962,815 млн грн валового убытка в
январе-марте-2018. "Укртрансгаз" в 2018 году увеличил чистый убыток на 31,4% (на 7
млрд 797,022 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 32 млрд 627,768 млн грн, снизив
чистый доход на 1,7% (на 868,039 млн грн) – до 50 млрд 313,342 млн грн. Как сообщалось,
Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную
систему (ГТС) на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд
779,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за год составил 83 млрд
839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017-му), Молдову – 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует
систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

В 2018 году "Укрнафта" снизила реализацию
топлива на 7,7%

Укртранснафта хочет приобрести перевалочный
комплекс возле порта Пивденный

Чистый убыток государственного "Укртрансгаза" в I кв.-2019
составил 3 млрд 885 млн грн
03.05.2019

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ

05.05.2019

ПАО "Укрнафта" в 2018 году сократило реализацию моторного
топлива на 7,7% по сравнению с показателем 2017 года - до 455 тыс. тонн. Об
этом сообщает издание fixygen.ua
В 2018 г. чистая прибыль "Укрнафты" пересмотрена в сторону снижения по
сравнению с неаудированной - до 6,438 млрд гривен, что в 63,1 раза больше, чем в 2017
году. Чистый доход компании за прошлый год возрос на 34,2% - до 36,113 млрд грн.,
прибыль от операционной деятельности - в 76,7 раза, до 7,979 млрд грн. Выручка от
реализации нефти и газоконденсата составила 20,698 млрд грн. (в 2017 году - 12,895 млрд
грн.), природного газа - 2,698 млрд грн. (0,048 млрд грн.), сжиженного газа - 1,397 млрд грн.
(1,162 млрд грн.), аммиака - 0,832 млрд грн. (2,783 млрд грн.). Доход от розничной торговли
нефтепродуктами составил 9,562 млрд грн. (9,271 млрд грн.), комиссионный доход от
розничной торговли - 0,243 млрд грн. (0,175 млрд грн.). В отчете говорится, что
значительное влияние на достигнутые результаты оказала благоприятная ценовая
ситуация на нефтяном рынке: средневзвешенная цена реализации барреля нефти
составляла $70 по сравнению с $51,8 в 2017 году. В 2018 году "Укрнафта" уплатила в
бюджеты всех уровней налоги на сумму 16,3 млрд гривен, включая 1,4 млрд грн. в счет
погашения просроченного налогового долга. Таким образом, сумма налоговых платежей за
прошлый год превысила показатель 2017 года на 50,9%, 2016 года - вдвое. В целом в
прошлом году на уплату налогов компания направила 57% собственного денежного
потока. В то же время просроченный налоговый долг остается значительным - 10,4 млрд
грн. на 31 декабря 2018 года. Капитальные инвестиции "Укрнафты" за 2018 год составили
1,2 млрд грн. при запланированных 4,3 млрд грн., тем не менее показатель вырос на 38%.
На 2019 год компания запланировала инвестиционную программу в объеме 2,9 млрд грн. В
2018 году "Укрнафта" осуществила 17 операций гидроразрыва пласта, завершила
капитальный ремонт (КРС) 121 скважины, провела 93 операции по интенсификации
добычи. Как сообщалось, "Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового
конденсата на 5% - до 1,448 млн тонн. Добыча газа сократилась на 2,3% - до 1,082 млрд куб.
м, производство сжиженного газа снизилось на 5,2% - до 110 тыс. тонн. "Укрнафта"
является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины"
принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими
акционерами Приватбанка, - 42% акций. Сеть АЗС "Укрнафты" насчитывает 537 станций,
занимает около 10% розничного рынка.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Группа Smart Energy уплатила 10 млн грн рентных платежей
в местные бюджеты за 1 квартал 2019 года
06.05.2019

За первые три месяца текущего года компании группы Smart Energy
заплатили 10 млн гривен рентных платежей в местные бюджеты
Полтавской и Харьковской областей.
В частности, Представительство «Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед» уплатило
в Полтавский областной бюджет более 1,5 млн гривен. Еще почти 1,6 млн гривен получили
Лохвицкий и Чернухинский районные бюджеты. В бюджеты сельских советов было
перечислено 790 тыс. гривен. Харьковский областной бюджет получил 2,4 млн гривен
рентных платежей от компаний «Укргазвыдобуток» и «Пром-Энерго Продукт». Также 2,4
млн грн получили районные бюджеты. В бюджеты сельсоветов было перечислено 1,2 млн
грн. Напомним, это стало возможным благодаря децентрализации ренты в соответствии с
Законом Украины №1793-VIII. Так, с 1 января 2018 года, государственные и частные
компании платят 95% ренты за добычу углеводородов в государственный бюджет, а 5% - в
местные, из которых 2% - в областные, 2% - в районные и 1% - в бюджеты местного
самоуправления по месту нахождения (добычи) соответствующих природных ресурсов.
Группа компаний Smart Energy входит в состав Смарт-Холдинга, осуществляет реализацию
проектов в сфере разведки и промышленной разработки месторождений углеводородов.
Нефтегазовое направление Smart Energy представлено газодобывающей компанией
«Укргазвыдобуток» (Харьковская область) и публичной британской компанией Regal
Petroleum с активами в Полтавской области (Представительство «Регал Петролеум
Корпорейшн Лимитед») и Харьковской области (компания «Пром-Энерго Продукт»).
Читать полностью >>>
По материалам Смарт-Холдинга
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АО “Укртранснафта” в рамках планов по выходу на рынок перевалки
нефтепродуктов рассматривает возможность покупки перевалочного
комплекса возле морского нефтяного терминала (МНТ) “Пивденный”.
В сообщении указывается, что бизнес-план, кроме всего, прочего, содержит
инстистицию на выкуп 100% корпоративных прав перевалочного комплекса возле МНТ
“Пивденный”. Эта инвестиция может быть реализована только после согласования
соответствующего решения общим собранием акционеров АО “Укртранснафта”. Между тем,
в “Укртранснафте” отмечают, что выход на рынок перевалки нефтепродуктов с
использованием рассматриваемого к покупке перевалочного комплекса позволит
увеличить ценность нефтяного дивизиона группы “Нафтогаз Украины”. На сайте морского
порта “Пивденный” сказано, что перевалкой нефтепродуктов (терминал 5б) в его
акватории занимается ООО “Терминал Стивидоринг и К”, 100% уставного капитала
которого принадлежит кипрской Daxin Transfer TTD Ltd.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

Украина подала кассацию по делу
российской "Татнефти"
13.04.2019

Украина в лице Министерства юстиции подала кассационную жалобу
по делу о взыскании долга российской компанией "Татнефть" на сумму
$112 млн плюс проценты после потери активов.
Арбитражный суд Ставропольского края 29 февраля 2019 года постановил привести
в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти" о
взыскании с Украины $144 млн по делу о потере активов российской компании. "12 апреля
(подана) кассационная жалоба (от ответчика) Украина в лице Министерства юстиции
Украины", - уточняется в картотеке арбитражных дел ГАС "Правосудие". Как писал
БизнесЦензор, арбитражный суд Ставропольского края в четверг удовлетворил заявление
"Татнефти" о признании и приведении в исполнение арбитражного решения иностранного
суда, согласно которому Украина должна выплатить компании $112 млн и проценты. В
июне 2018 года Арбитражный суд Москвы передал иск "Татнефти" к Украине на $112 млн
(плюс проценты) на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края. Почти год
перед этим представители Украины и "Татнефти" спорили об эффективной юрисдикции
суда, а также о наличии у Украины на территории РФ имущества, которое может быть
учтено в рамках взыскания по иску российской нефтяной компании. "Татнефть"
настаивала, что обратить во взыскание можно часть здания культурного центра Украины в
Москве, которая используется в коммерческих целях. Кроме того, суд запрашивал в
Росреестре данные о недвижимости Украины на территории РФ, поскольку, по данным
"Татнефти", у страны есть имущество в Ставропольском крае.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Шебелинский ГПЗ за 3 мес. увеличил
переработку на 6%
15.04.2019

Шебелинский газоперерабатывающий завод в январе-марте 2019
года увеличил переработку нефтяного сырья на 6% (на 7 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 122,8 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и
угольной промышленности, в марте-2019 переработка ГПЗ составила 44,7 тыс. тонн, что на
25,9% (на 9,2 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Завод за три
месяца увеличил производство бензина на 53% (на 14 тыс. тонн) – до 40,4 тыс. тонн, мазута
– на 31,5% (на 2,3 тыс. тонн), до 9,6 тыс. тонн, но снизил дизтоплива – на 20,3% (на 4,7 тыс.
тонн), до 18,4 тыс. тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ за первый квартал текущего года
составила 49,1% против 46,3% в январе-марте-2018. Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в
2018 году сократил переработку газоконденсата на 8% (39,5 тыс. тонн) по сравнению с
2017 годом – до 454 тыс. тонн. В 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (3,2
тыс. тонн) – до 130,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн,
мазута – на 7,9% (2,7 тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн. "Укргазвыдобування", 100% акций
которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей
компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. Компания
также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа,
технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской
области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Шебелинский ГПЗ готовится к строительству установки
изомеризации бензиновой фракции

 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА. ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

17.04.2019

АО «Укргаздобыча» готовится к началу строительства установки
изомеризации с гидроочисткой бензиновой фракции (С5-С6) для повышения
выпуска высокооктановых бензинов.
Компания 16 апреля подала заявку на проведение оценки влияния на окружающую
среду (ОВОС или ОВД на укр.), свидетельствуют данные Министерства экологии и
природных ресурсов. Планируемая мощность установки изомеризации по сырью
составляет 150 тыс. т в год, мощность гидроочистки — 100 тыс. т. «Благодаря реализации
проекта планируется производство компонента бензина с повышенным октановым
числом. Это существенно расширит рынок сбыта и улучшит технико-экономические
показатели предприятия», — говорится в тексте заявки на проведение ОВОС. О планах
строительства этой установки было объявлено в 2016 г. Тогда ее стоимость оценивалась в
$27 млн. В январе 2018 г. «Укргаздобыча» подписала договор на разработку проекта с
предприятием «Укрнафтохимпроект». Договор предусматривал, что проектная
документация должна завершиться к апрелю 2019 г. Как сообщал enkorr, в І квартале 2019
г. Шебелинский ГПЗ нарастил выпуск бензинов на 53% (на 14 тыс. т) — до 40,4 тыс. т. В
2018 году завод произвел 130,6 тыс. т бензинов (-2,4% к 2017 г.). Шебелинский ГПЗ
расположен в Харьковской области и является одним из двух работающих в Украине НПЗ с
годовой мощностью переработки 600 тыс. т. В 2016 г. завод перешел на выпуск бензинов и
дизтоплива стандарта Евро-5. В 2018 г. объем переработки сырья на предприятии составил
454 тыс. т. В 2018 г. завод произвел 130,6 тыс. т бензинов (2,4% от объема рынка), 85,1 тыс.
т ДТ (12,6%) и 31,3 тыс. т мазута (-7,9%).
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Верховный Суд разрешил обжаловать передачу
Одесского НПЗ государству
18.04.2019

Верховный суд отменил постановление о закрытии апелляционного
производства в деле о передаче государству недвижимого имущества,
которое принадлежало ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод».
Верховный суд удовлетворил жалобу кипрской компании Empson Limited, которую
связывают с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, и которая владеет 99,57% акций ПАО.
13 ноября 2015 года суд удовлетворил ходатайство прокурора о передаче на хранение
вещественных доказательств по одному из уголовных дел против Курченко. Завод
передали на хранение и управление госпредприятию «Укртранснафтопродукт». Адвокат
Empson Limited подал апелляцию. 22 августа 2018 г. суд закрыл производство и вернул
жалобу, сославшись на окончание следствия по делу. Но Верховный суд решил, что такое
решение нарушает Уголовный процессуальный кодекс. Таким образом жалоба Empson
Limited будет назначена к новому рассмотрению в апелляционном суде. Напомним, что в
июне 2017 г. одесский cуд вынес решение о специальной конфискации целостного
имущественного комплекса Одесского НПЗ и передаче его в собственность государства. Акт
о приеме-передачи имущества был подписан в июне 2018 г. Одесский НПЗ был
приватизирован в 1999 г. структурами компаний «Синтез Ойл» и «Лукойл». В 2001 г.
предприятие полностью перешло «Лукойлу», который остановил работу завода в 2010 г. по
причине низкой рентабельности. В середине 2013 г. Одесский НПЗ был приобретен
холдингом ВЕТЭК Сергея Курченко у «Лукойла» ориентировочно за $125 млн. …
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
На Николаевщине во время пожара на заводе по переработке
мазута пострадали пять человек
18.04.2019

В селе Гороховка Витовского района Николаевщины 18 апреля
произошел пожар на территории завода фирмы «Приста РисайклингУкраина», сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Горела установка по переработке мазута. В результате выброса горячей жидкости
пять работников получили ожоги различной степени тяжести, их доставили в лечебное
учреждение. Площадь пожара составила 100 кв.м, его ликвидировали. К тушению пожара
привлекли 11 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС. Отметим, компания «Приста
Рисайклинг-Украина» предлагает широкий спектр услуг в сфере сбора, размещения,
утилизации, переработки, обезвреживания, транспортирования, хранения, уничтожения и
трансграничным перемещениям опасных отходов, точнее отработанных нефтепродуктов, а
также организационно-технологические мероприятия по техническому регулированию
работ с отработанными маслами или непригодными к использованию по прямому
назначению. ООО «Приста Рисайклинг-Украина» в Украине с 2012 года, основана
Швейцарской компанией Prista Recycling S.A., входит в структуру Prista Oil Holding EAD,
являемся сооснователями Ассоциации Переработчиков отработанных масел Украины. Как
известно, по закону утилизацией отработанных масел занимаются компании, которые
имеют соответствующие лицензии. Как уточнили enkorr в пресс-службе Минприроды,
сейчас лицензии на осуществление утилизации и обезвреживания отработанных
нефтепродуктов (масел) имеют 38 субъектов хозяйствования. В 2014 году Минприроды
было выдано 18 лицензий, в 2015 – 5, в 2016 году – 4, в 2017 году – 6. Платит за утилизацию
тот, кто поставляет масла – импортер или производитель. Согласно постановлению №1221
(«Некоторые вопросы сбора, перевозки, хранения, переработки, утилизации,
обезвреживания отработанных масел») цена услуги по организации сбору, перевозки,
хранения, обработки и утилизации для импортеров и производителей составляет 0,8 грн
без НДС за 1 литр. Уплачивая сбор, импортер обязан указывать фирму-утилизатора,
которой перечисляет деньги. И вот здесь начинается самое интересное. «Таможенные
инспекторы ненавязчиво рекомендуют, а по сути настаивают на работе с определенными
компаниями. Не хотите, значит будете ждать оформления до второго пришествия», –
рассказали в одной из компаний на правах анонимности. Поводов затянуть оформление
масса: обед, запрос дополнительной информации, лабораторные пробы. В итоге импортер
масла вынужден либо соглашаться, либо терять деньги и время. (Чего стоит один простой
вагонов?). «Недавно пришлось перевозить товар на другую таможню и оформлять его там.
Инспектор предложил перечислить утилизационный сбор компании, зарегистрированной
в оккупированном Крыму. Разумеется, мы отказались», – рассказали enkorr в одной из
компаний-импортеров масел. Во времена Виктора Януковича поставщиков наиболее часто
склоняли к работе с компанией «Грин Арт», которую связывали с сыном генпрокурора
Артема Пшонки. Тогда оформить лицензию на утилизацию было нереально. А кому
повезло, работать не давали. В 2016 году в ситуации хорошо был осведомлен замминистра
экономического развития и торговли Максим Нефедов. «Импортируешь масло – на границе
тебе эконинспектор дает свою уполномоченную компанию-«мотылька», платишь ей. Далее
компания должна перечислять средства переработчику, но на самом деле деньги – тю-тю.
Никто ничего за утилизацию не платит, ни одной нормы утилизации не существует,
ответственность призрачна. Просто 150 + млн грн (цифра была актуальна в 2015 г) каждый
год идут кому-то в карман. Природа загрязняется от банального сожжения отработанных
масел, реальные переработчики не могут найти сырье», – писал Нефедов в Facebook.
Импортеры же оценивают масштаб в 200 млн грн от утилизационного сбора ежегодно.
Читать полностью >>>
По материалам news.pn, enkorr.com.ua
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Группа Wexler выходит на рынок
битума и мазута
23.04.2019

Группа Wexler Group, являющаяся крупнейшим поставщиком светлых
нефтепродуктов, приняла решение о выходе на рынок битума и мазута. Об
этом рассказал топ-менеджер группы.
"Санрайс Логистикс", входящая в состав WG, начала реализацию дорожного битума,
произведенного в Беларуси. Как рассказал Олег Яскивец, компания будет реализовывать
10-12 тыс. тонн битумов ежемесячно, но стратегическая цель группы не менее 20% рынка.
По словам Яскивца, в компании намерены конкурировать с другими участниками рынка
прежде всего за счет эффективной логистики, которая хорошо развита у материнской
структуры. В группе рассматривают возможность поставок из других стран, в частности из
Польши. "Мы провели исследование, которое показало, что в Украине уже сформировался
спрос на качественный битум. Он небольшой, но он есть. Думаю, это тоже наши клиенты.
Здесь мы говорим прежде всего о продукте европейских производителей, а это главным
образом Польша", - говорит Яскивец. Также в компании заявили о начале импорта мазута,
поставки которого компания планирует наращивать с началом следующего отопительного
сезона. "Мы уже работаем в этом направлении. Есть внутренние контракты на стадии
подписания договора по импорту. Как только увеличится спрос, мы готовы будем сразу его
обеспечить", - сказал Яскивец. При этом в группе сохраняют планы по развитию
собственной переработки нефти. "Переработка нефти - один из приоритетов группы. Но
для того, чтобы запускать такие крупные проекты в Украине, нужно дождаться более
благоприятных условий для длинных проектов. Требуется прежде всего твердая
макростабилизация экономики. Но мы однозначно готовы и будем инвестировать в
инфраструктуру и собственное производство", - резюмировал Олег Яскивец.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Компании «Амик Авиейшен Украина» и МАУ
подписали мировую
03.05.2019

Компания «Амик Авиейшен Украина» согласна выплатить «Международным авиалиниям Украины» (МАУ) $300 тыс. компенсации в рамках
мирового соглашения по спору о завышенных ценах на авиакеросин.
Мировое соглашение было подписано 12 апреля и утверждено судом 16 апреля,
следует из данных Единого госреестра судебных решений. Общие претензии МАУ к
топливозаправочной компании составляли 21,6 млн грн. По курсу на момент подписания
мирового соглашения это было около $805 тыс. Следовательно, МАУ согласилась на
снижение претензий примерно в 2,5 раза. Напомним, в конце 2018 г. МАУ потребовала от
«Амик Авиейшен Украина» компенсировать половину стоимости керосина, который
авиакомпания покупала в аэропортах Одессы и Харькова в 2014–2015 гг. Свои требования
МАУ обосновывала решением Антимонопольного комитета, который 22 сентября 2016 г.
признал на тот момент еще «Лукойл Авиейшен Украина» виновным в злоупотреблении
монопольным положением в этих аэропортах. Отметим, что именно МАУ была
инициатором расследования АМКУ в отношении «Лукойл Авиейшен Украина», направив
официальную жалобу в ноябре 2014 г. 15 января 2019 г. суд первой инстанции
удовлетворил иск авиаперевозчика и обязал Amic компенсировать 21,6 млн грн.
Топливозаправочная компания подала апелляционную жалобу, но в итоге, не дожидаясь
решения, согласилась заключить мировое соглашение. Как сообщал enkorr, в сентябре 2016
г. АМКУ признал «Лукойл Авиейшен Украина» виновным в злоупотреблении монопольным
положением на рынке заправки воздушных судов в аэропортах Харькова и Одессы.
Компания была оштрафована на 18,7 млн грн. В ходе расследования штраф был уменьшен
вполовину, поскольку компания добровольно согласилась устранить инкриминируемые ей
нарушения. С 2015 по нюнь 2018 г. длилось судебное разбирательство, по итогам которого
правопреемнику «Лукойл Авиейшен Украина» компании «Амик Авиейшен Украина»
отменить штраф не удалось. 30 января 2019 г. суд первой инстанции постановил взыскать с
«Амик Авиейшн Укрина» в пользу АМКУ 37,4 млн грн штрафа и пени. В декабре 2018 г.
между МАУ и «Амик Авиейшн Украина» возник очередной конфликт относительно
стоимости заправки самолетов в аэропорту Харькова. Тогда авиаперевозчик сообщил, что
приостанавливает международные перелеты из Харькова до апреля. В то же время
источники в «Амик Авиейшен Украина» считают, что приостановка полетов на самом деле
связана с недостаточной загрузкой рейсов в этом направлении. Справка enkorr: сделка по
продаже АЗС «Лукойла» австрийской Amic Energy завершилась в мае 2015 г. Покупка
авиационных бизнесов — компаний «Лук-Авиа-Ойл» (Борисполь, аэропорт, Киевская обл.)
и «Лукойл Авиейшен Украина» (аэропорты Одессы и Харькова) — завершилась только в
2016 г. В октябре 2017 г. «Лукойл Авиейшен Украина» была переименована в «Амик
Авиейшен Украина», «Лук-Авиа-Ойл» сменила название на «Амик Авиа Ойл» в мае 2018 г.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Компания «Трейд Коммодити» ушла
в банкротство
07.05.2019

Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру
банкротства ООО «Трейд Коммодити». Об этом говорится в сообщении на
сайте Высшего хозяйственного суда Украины.
Соответствующее решение суд принял 7 мая. Банкротство «Трейд Коммодити»
инициировано ООО «Нова Трейд Групп». Поводом для иска стал долг в 2,7 млн грн. Право
требовать этот долг «Нова Трейд Групп» получила от ООО «Оптимум-В» по договору
переуступки долга от сентября 2018 г. Напомним, ООО «Трейд Коммодити» обрело
общественную известность в 2017 г., после расследования НАБУ, которое подозревает ее
должностных лиц в присвоении 149 млн грн бюджетных средств при поставке топлива
летом 2016 г. В октябре 2017 г. детективы НАБУ добились ареста счетов и активов «Трейд
Коммодити». После этого основная хозяйственная деятельность перешла к аффилированным компаниям - «Август Пром», «Оптимус Коннекшн», «Фирма «Фидея», «Торум», «Ферст
Групп», «Мета Ойл», «Скайторг» и пр., которые входят в так называемую группу «Трейд
Коммодити». В течение 2018 г. в процедуру банкротства ушли другие аффилированные с
«Трейд Коммодити» компании - «Химпродторг ЛТД» и «Укр Петрол». Справка enkorr:
группа «Трейд Коммодити» в начале 2016 г. стала активным участником государственных
тендеров. По результатам 2018 г. на нее приходилось 35% всех поставок топлива на
Минобороны (в 2017 г. - 60%) и 40% - на «Укрзализныцю» (в 2017 г. - 50%). Журналистские
расследования указывают на поддержку «Трейд Коммодити» со стороны руководства
фракции БПП, в частности депутата Александра Грановского. 16 октября 2017 г. бизнесмен
Андрей Адамовский, ранее известный своим сотрудничеством с А. Грановским, заявил, что
является «одним из инвесторов» этой компании. Вторым инвестором был назван Владимир
Трофименко. На данный момент он, как и учредитель «Трейд Коммодити» Вадим Майко,
находятся под следствием НАБУ. В 2018 г. компании группы «Трейд Коммодити»
импортировали 164 тыс. т ДТ (+1,2% к 2017 г.) и 196 тыс. т авиационного топлива (+76%).
Читайте также: Во времена Порошенко
Читать полностью >>>
«комодивци» натендерилы 17 млрд.
По материалам bin.ua
топливе для государства >>>
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Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 ГРАНІТНО-ЩЕБЕНЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Призначено нового генерального директора
компании «Параллель»

Время собирать камни: по результатам анализа
рынка щебня в Украине
15.04.2019

З 16 квітня 2019 року новим генеральним директором компанії
«Параллель-М ЛТД» призначено Світлану Бишову, яка займала посаду
директора фінансового департаменту.
Христо Іванчев, який раніше керував компанією, продовжить кар’єру за межами SCM.
«Дякую всім колегам та партнерам за плідну роботу та отриманий за ці два роки безцінний
досвід. Впевнений, що професіоналізм команди дозволить їй і в подальшому досягати
високих результатів», - зазначив Іванчев. Світлана Бишова працює в команді «Параллель» з
2008 року, з червня 2010-го Світлана очолює фінансовий департамент. «Призначення на
посаду генерального директора – це, перш за все, велика відповідальність за компанію, її
співробітників, клієнтів та партнерів. Ми продовжимо реалізацію довгострокової бізнесстратегії для подальшого розвитку «Параллели», - підкреслила Світлана Бишова.
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
У мережі ОККО розпочав роботу
поштовий сервіс
16.04.2019

Упродовж першого кварталу 2019 р. на 150 автозаправних комплексах
мережі ОККО було відкрито поштові міні-відділення компанії Meest Express.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Тож тепер, заїхавши на АЗК, можна не тільки заправити авто, смачно перекусити в
дорозі, а й надіслати чи отримати посилку у найбільш зручному для себе місці та у будьякий час. Адже працюватиме сервіс цілодобово. «За темпами росту електронної комерції
Україна сьогодні посідає друге місце в Європі. Українці все частіше замовляють товари
онлайн, а отже й зростає попит на послуги поштової логістики та пункти, де можна
отримати своє замовлення у максимально зручний для себе час. Поява на наших АЗК нового
сервісу – це логічне продовження концепції компанії – надавати клієнтові максимум послуг
в одному місці», – каже маркетинг-директор мережі АЗК ОККО Василь Дмитрів. Мінівідділення Meest Express обслуговуватимуть відправлення вагою до 10 кілограмів.
Відправлення можна здійснити як у межах України, так і за кордон, в тому числі з
допомогою автоматичних терміналів самообслуговування. При цьому попереднє
оформлення замовлень клієнти мають зробити у своєму особистому кабінеті сервісу Meest
Express. «Поява міні-відділень Meest Express на АЗК ОККО – важливий етап розширення
наших послуг. Заправки OKKO є доступними і зручними для споживачів, а також, що вкрай
важливо, працюють цілодобово. Ми сподіваємося на довгу та взаємовигідну співпрацю,
адже компанія має високу та надійну репутацію», – розповів Ростислав Кісіль, президент
міжнародної групи компаній Meest, до складу якої входить Meest Express.
Читати повністю >>>
За матеріалами ОККО

06.05.2019

Увеличение строительных работ, которое наблюдается в последние
годы в Украине, способствует росту рынков соответствующих материалов.
Одним из них является измельченный гранит – щебень или щебенка.
Это базовый материал для строительной отрасли, применяемый при изготовлении
железобетонных изделий, железнодорожных насыпей, асфальта, дорожной подушки и
другого. Мелкий щебень – от 5 до 20 мм – используется в составе высококачественного
бетона из которого производится заливка конструкций сооружений, мостовых полотен,
дорожных и аэродромных покрытий. Более крупный щебень – 20-40 мм – незаменим при
сооружении фундаментов, производственных зданий, железных и автодорог, трамвайных
линий. Еще более крупные фракции щебенки – до 70 мм – применяются при создании
оснований железнодорожных путей и массивных бетонных конструкций. На территории
Украины достаточно выходов гранита, которые можно разрабатывать карьерным
способом, для того чтобы не только удовлетворить потребности в щебне отечественных
строителей, но экспортировать его. Наиболее перспективные регионы с точки зрения
производства щебня – это Винницкая и Волынская области. Ввиду насыщенности рынка
отечественным щебнем, его импорт незначителен и осуществляется для удовлетворения
специфического спроса. Кризис 2014-2015 годов ударил по строительной отрасли и, как
следствие, по производству щебня. Его объем в 2015 году упал сразу на 15,7% по
сравнению с 2014-м. Однако уже в следующем, 2016 году, началось восстановление рынка.
В результате, в 2017 году добыча щебня превысила показатель 2014-го и продолжила расти
в 2018-м. Производители щебня вполне могут надеяться на продолжение благоприятного
периода для развития своего бизнеса. Это связано с увеличением объема рынка
строительных работ, особенно связанных с прокладкой и ремонтом автомобильных дорог.
Так, в прошлом году расходы на дороги выросли на 60,1% по сравнению с позапрошлым и
составили 47,7 млрд гривен. На эти деньги построено и отремонтировано 3,8 тыс. км, в
каждый из которых пошло около 800 тонн щебня. В 2019 году запланировано потратить из
дорожного фонда 55,1 млрд гривен, а последующем – уже до 70 млрд грн в год, поэтому,
даже с учетом роста себестоимости строительства, объемы работ на дорогах будут
значительными. Кроме дорожного, наблюдается рост строительства зданий и сооружений,
особенно в Киевском регионе, Львовской и Одесской областях. Таким образом, даже
несмотря на продолжающееся падение экспортных поставок, связанное со сложностями на
российском рынке, украинским производителя щебня стоит подумать над увеличением
производственных мощностей для покрытия растущего спроса в ближайшие годы.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам pro-consulting.ua
 ВАПНЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Мережа АЗС WOG оскаржує вимогу ДФС сплатити
податки і штрафи на 417 млн грн

На Вінниччині запущено виробничу лінію підприємства із
видобування вапняку ТОВ «Компанія ОРТУС»

07.05.2019

Волинський окружний адмінсуд розглядає позов ТОВ "ВОГ Рітейл" до
Офісу великих платників податків ДФС (в справі №803/1118/16) про
скасування податкових повідомлень-рішень.
Мова йде про повідомлення від 19.07.2016, якими підприємству було збільшено суму
грошового зобов`язання за акцизним податком на 417 млн грн (з яких 277,8 млн грн основний платіж, а 138,9 млн грн - штрафні санкції). Згідно з судовими матеріалами,
відповідні податкові повідомлення-рішення були прийняті на підставі акту податкової
перевірки ТОВ «ВОГ Рітейл» від 04.07.2016, проведеної за період з 27.07.2011 по 31.12.2015.
Як зазначалося, ТОВ “ВОГ Рітейл” не погоджувалося з висновками податківців на тій
підставі, що продаж пального в 2015 році через мережу АЗС здійснювався як кінцевим
споживачам для їх особистого некомерційного використання (що є об`єктом оподаткування
акцизним податком з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизними товарами), так і суб`єктам господарювання для комерційного або виробничого
використання (що не є об`єктом оподаткування акцизним податком). У 2016 році суди
першої та апеляційної інстанції задовольнили позов ТОВ “ВОГ Рітейл” і скасували вказані
податкові повідомлення-рішення, однак у 2018 році Верховний Суд скасував рішення судів
нижчих інстанцій і відправив справу на новий розгляд. ТОВ “ВОГ Рітейл” є однією з ключових структур у мережі АЗС WOG (входить у групу “Континіум”). За даними держреєстру,
серед кінцевих бенефіціарів цієї компанії - Роман і Софія Єремеєві (діти покійного нардепа
Ігоря Єремеєва), нардеп Степан Івахів та бізнесмен Сергій Лагур. Як писав Finbalance, ще
одна структура, підконтрольна С. Івахіву та дітям І. Єремеєва, - ПрАТ “Дубномолоко”
(випускає тверді та плавлені сири під торговою маркою «Комо») - подала позов до Офісу
великих платників податків ДФС з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення,
якими компанії виставлено вимогу сплатити податки і штрафи на 145 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ВИДОБУТОК & АГЛОМЕРАЦІЯ МІНЕРАЛІВ

На Арабатській Стрілці обстежені родовища лікувальних
грязей та термальних вод
12.04.2019

Протягом 2018-2019 рр. спеціалізованими підприємствами проведено
роботи з оцінки наявних природних лікувальних факторів Арабатської
Стрілки в межах території ради.
Обстежено чотири родовища лікувальних грязей із загальними запасами понад 1,5
млн. м³, з яких відносно легко видобувні 200-250 тис. м³. Це, в першу чергу, стосується
Зяблівських озер, які в перспективі, за належного розвитку можуть стати мінеральносировинною основою грязелікування на розглядуваній території. За класифікацією грязі
високо мінералізовані, середньо та слабо сульфідні. За основними порівняльними
показниками хімічний склад грязей практично ідентичний грязям кримського півострова –
Сакського озера, озер Тобечік і Чокрак (Східний Крим), та покладу Чаплинського родовища
затоки Сиваша, грязі якого вживаються по усій Україні та в багатьох країнах Європи. Також
на території сільської ради розташовані п’ять джерел (свердловин) підземних високо
напірних термальних йодо-бромних вод високої мінералізації. Дві з них вже тривалий час
використовуються для організованого (спеціалізована лікарня) та неорганізованого (у
вигляді відкритого джерела-водойми) лікування; три свердловини перебувають у стані
тимчасової консервації. З останніх, дві свердловини знаходяться на ділянках вельми
перспективних для подальшого рекреаційно-господарського освоєння та організації на їх
базі бальнеологічних закладів. Крім того, на різних глибинах залягають ще три типа
мінеральних вод йодо-бромних, борних, середньої мінералізації, таких, що мають широкий
спектр застосування в санаторно-курортному лікуванні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
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Виконавчий директор ТОВ «Компанія «ОРТУС» Анатолій Гуцол
повідомив, що інвестиційний фонд підприємства становить 30 млн грн.,
наразі освоєно близько половини цих коштів.
Відтак, закуплено дробильно-сортувальну установку та іншу необхідну техніку. За
словами керівника підприємства, закуплена дробильно-сортувальна установка турецького
виробництва може за годину переробити 120-150 тонн продукції. На підприємстві
виготовляється продукція різноманітних фракцій, залежно від потреб замовника, що
використовується в металургії, сільському господарстві, тваринництві, будівництві, а в
перспективі – для асфальтного виробництва. На підприємстві не відкидають перспективи
збільшення потужності. «Коли виробництво буде запущено повністю, колектив
підприємства становитиме близько ста осіб. Для Піщанського району, який має аграрну
спеціалізацію, це досить суттєвий «плюс», – підкреслив керівник ТОВ «Компанії «ОРТУС».
Він подякував керівництву області та районній владі за розуміння, співпрацю та всебічну
підтримку у відкритті даного підприємства. Варто зазначити, що компанія «ОРТУС»
спеціалізується на розробленні кар’єрів та добуванні декоративного та будівельного
каменю, вапняку, гіпсу, крейди, глинистого сланцю, інших корисних копалин. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
УАВП презентує дослідження споживачів та постачальників
вапнякового каменю за січень-квітень 2019 р.
06.09.2019

Українська асоціація вапняної промисловості презентує аналіз
постачання вапняку залізницею за січень-квітень 2019 року. Про це
повідомляє прес-служба організації.
За підсумками дослідження було актуалізовано основні галузі споживання
вапнякового каменю, споживачі та постачальники, їх взаємозв’язок, поділ ринку на
кептивний та незалежний. За результатами дослідження, за чотири місяці 2019 року
поставки вапняку залізницею склали 3,5 млн.т, що на 11% менше, ніж за аналогічний період
минулого року. При цьому у квітні поставлено 0,9 млн т, що дещо менше попереднього
місяця і на 7% менше квітневого показника попереднього року. Порівняно з минулим
роком, у січні-квітні суттєво збільшила частку відвантажень Донецька область (з 30% до
41%), яка майже зрівнялася з відвантаженнями Тернопільської і Хмельницької областей
разом взятими. Серед областей споживання лідирують Дніпропетровська, Донецька та
Запорізька, які разом складають близько 85% залізничних поставок. За чотири місяці 2019
року, галузевий зріз споживання вапнякового каменю лишається без суттєвих змін.
Основними споживачами вапняку залізницею, як і в цілому на ринку, є підприємства
металургійного комплексу. Також помітною часткою володіють підприємства цементної
промисловості та виробники вапна. Зміни в динаміці поставок вапняку задає металургійна
галузь – по ній спад склав 12%. Ринок вапняку умовно поділяється на кептивний (коли
постачальник та споживач є представниками однієї групи) та вільний. Станом на квітень
2019 р. вільний ринок складає 69%, що дещо менше показника минулого року за
аналогічний період – тобто, спад у поточному році забезпечується саме вільним ринком,
тоді як поставки кептивного зросли на 11%. Ринок постачальників вапняку залізницею
характеризується високою концентрацією, ТОП-9 компаній-виробників за чотири місяці
2019 р. складає 97%. Серед найбільших виробників за січень-квітень НТРУ показав
зростання до минулого року (+8%), натомість ГДП зменшив поставки на 14%,
Тернопільський кар’єр зменшив на 6% – динаміка спаду порівняно з лютим-березнем дещо
зменшилася, поставки вирівнюються. Нагадаємо, Українська асоціація вапняної
промисловості провела перше у 2019 році дослідження імпорту та експорту вапнякової
продукції. Вивчено імпортно-експортну діяльність по вапняковому каменю, доломіту та
мінеральному порошку за перший квартал поточного року.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами УАВП

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

Читайте також: УАВП презентує
дослідження споживачів та
постачальників вапна в Україні >>>
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 ГРАФІТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Украинские металлурги в апреле
увеличили производство

Наблюдательный совет "Укрграфита" продлил полномочия
дирекции в том же составе еще на год
06.05.2019

Наблюдательный
совет
(НС)
ЧАО
"Украинский
графит"
("Укрграфит", Запорожье) переназначил дирекцию предприятия в том же
составе еще на один год, сообщает fixygen.ua
Согласно опубликованной информации компании в системе НКЦБФР, кадровые
вопросы рассмотрены на заседании НС в четверг. Как уточняется, генеральным директором
переназначен Сергей Кутузов, директором по экономике и финансам Людмила Бондар,
коммерческим директором Владимир Вошкулат, директором по качеству Сергей Довбня,
техническим директором Александр Повелко. Как сообщалось, 1 февраля 2019 года четыре
основных компании-акционера ЧАО "Укрграфит" и физлицо-акционер Б.Петров заключили
договор о совместной деятельности, объединившись для концентрации доминирующего
пакета акций, что позволит принудительно выкупить оставшиеся акции у миноритариев.
Общий пакет акций у данного объединения акционеров составил 96,0234%, или 67 млн
61,315 тыс. штук, а субъектом права на выкуп акций был определен Б.Петров. В сообщении
отмечалось, что наивысшая цена, по которой акционеры приобретали акции предприятия
на протяжении 12 месяцев до заключения договора, составляла 3,35 грн за акцию, что
соответствует номиналу. 12 февраля 2019 года компания получила заявление от
уполномоченного лица - Б.Петрова - о публичном безотзывном требовании выкупа акций у
миноритариев. Акции будут выкупаться по 3,35 грн за акцию. По сообщению предприятия,
в результате пакет Б.Петрова к 4 февраля 2019 года увеличился с 21 акции до 3,9766%, хотя
опосредованно он по-прежнему владел 39,6636%. Доля остальных подписантов договора о
совместной деятельности осталась прежней: Intergraphite Holdings Company Limited –
23,9841% ЧАО, OU Geneses Invest – 24,0060%, OU Talienthal – 24,0334% и Osauhing Reetvex –
23,9999%. "Укрграфит" – ведущий производитель в Украине графитированных электродов
для электросталеплавильных, руднотермических и других видов электрических печей,
товарных углеродных масс для электродов Содерберга, футеровочных материалов на
основе углерода для предприятий металлургического, машиностроительного, химического
и других комплексов промышленности. Уставный капитал ЧАО - 233,959 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

02.05.2019

По данным ОП "Укрметаллургпром", в апреле 2019 г. украинские
металлургические предприятия увеличили выплавку стали на 0,8% по
сравнению с предыдущим месяцем, до 1,98 млн тонн.
В то же время производство чугуна в апреле выросло на 2,1%, до 1,87 млн тонн, а
проката – снизилось на 1,7%, до 1,67 млн тонн. За четыре месяца 2019 года украинскими
металлургами произведено: чугуна 7,08 млн тонн (102,1% относительно периода январьапрель 2018 г.), стали 7,49 млн тонн (107,2%), проката 6,43 млн тонн (104,2%). Отметим,
по данным Worldsteel, за три месяца 2019 г. металлургическими предприятиями стран
мира произведено 332,71 млн т чугуна, из которых 310,93 млн т доменным способом и
21,78 млн т прямым восстановлением. Это на 4,67% выше показателя аналогичного
периода 2018 г. (317,86 млн т). Первое место по-прежнему занимает Китайская Народная
Республика, металлурги которой в январе-марте выплавили 194,90 млн т чугуна, что на
9,29% превышает показатель первого квартала 2018 г. (178,33 млн т). Доля китайского
чугуна в мировом производстве за январь-март 2019 г. составила 58,6%. Позиции
остальных стран-лидеров не изменились. Украина находится на 10-м месте среди 40 странпроизводителей чугуна (5,21 млн т, 98,54% относительно трех месяцев 2018 г.). Мировая
выплавка стали в первом квартале 2019 г. составила 444,12 млн т, что на 4,48% выше
показателя января-марта 2018 г. (425,06 млн т). Лидером здесь также является Китайская
Народная Республика, выплавившая 231,07 млн т, что на 9,92% превышает показатель
аналогичного периода 2018 г. (210,21 млн т). Доля КНР в мировом производстве стали
составляет 52,02%. Позиции остальных стран-лидеров также остались без изменения.
Среди 64 стран-производителей стали, Украина по-прежнему находится на 13-й позиции
(5,51 млн т, или 104,6% относительно января-марта 2018 г.).
Читать полностью >>>

Читайте также: Украина в мировом металлургическом производстве в І квартале 2019 г. >>>
По материалам minprom.ua, ukrmetprom.org
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 ВОГНЕТРИВКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

АМКУ согласовал покупку "Метинвестом" Ахметова завода
Абрамовича после 4 лет рассмотрения дела
18.04.2019

Красноармейский динасовый завод получил
чистую прибыль 6,8 млн грн
26.04.2019

ЧАО "Красноармейский динасовый завод" (Красноармейск Донецкой
обл.) по итогам работы в 2018 г. получило чистую прибыль 6,758 млн грн,
тогда как 2017 г. завершило с чистым убытком в размере 4,293 млн грн.
Согласно годовому отчету предприятия, нераспределенная прибыль на конец 2018 г.
составила 62,935 млн грн, Доналоговая прибыль составила 8,242 млн грн, тогда как
доналоговый убыток в 2017 г. составлял 6,594 млн грн. КДЗ в 2018г. нарастил чистый доход
на 20,7% - до 376,889 млн грн. Красноармейский динасовый завод создан в 1993 г. путем
преобразования предприятия основанного на базе Красноармейского динасового заводи
им.Дзержинского, запущенного в 1934 г. КДЗ занимается производством огнеупорной
продукции. Проектные производственные мощности завода составляют 150 тыс. тонн
огнеупоров в год. По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности ООО "Фонд
К-4", ООО "Фонд К-5" находится по 24,9% акций КДЗ, ООО "Фонд К-6" - 20,2076%, ООО "Фонд
К-3" - 14,9029% (все – Киев, зарегистрированы по одному адресу), а также ПАО "Закрытый
недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Дженерал
Инвестмент Ресурсес" (General Investment Resources, ранее – "Глобальные индустриальные
решения", Донецк) - 10%. Уставный капитал ЧАО "Красноармейский динасовый завод" 24,783 млн грн. ГК General Investment Resources создана в 2011 году и является
крупнейшим производителем огнеупоров в Украине и одним из крупнейших в странах СНГ.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Пантелеймоновский огнеупорный российского "Магнезита"
продолжает простаивать
29.04.2019

ПАО "Пантелеймоновский огнеупорный завод" (Пантелеймоновка
Донецкой обл.) в 2018 г. простаивал, как и в 2016-2017 гг. из-за нахождения
на временно неподконтрольной Украине территории.
Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), комбинат в 2018 году получил чистую
прибыль в размере 1,801 млн грн, тогда как завершил 2017 год с чистым убытком 1,813
млн грн. Средний штат работников в 2018 г. составлял 55 человек, на конец года - 49
человек. Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 97,123 млн грн.
При этом отмечается, что завод не выпускал продукцию, однако с 2014 года предложил
новую для себя услугу, которую осуществлял и в 2018 году - комплексное сервисное
обслуживание тепловых агрегатов металлургических предприятий Украины. "Со II
квартала 2018 года предоставление сервисных услуг предприятием прекращено в связи с
окончанием действия лицензии и разрешений, но предприятие работает над
возможностью их возобновления. Спрос на такие услуги у металлургов висок", констатируется в отчете. При этом чистый доход предприятия в 2018 году за
предоставление услуг составил 185 тыс. грн, тогда как в 2017-м - 1,471 млн грн. ПАО
"Пантелеймоновский огнеупорный завод" (до 2011 года – ОАО) создано в 1996 году на базе
одноименного завода, введенного в эксплуатацию в 1930 г. Является одним из крупнейших
в Украине предприятий по выпуску широкого ассортимента высокоогнеупорных изделий,
масс и порошков основного состава для различных тепловых агрегатов. По данным НДУ на
третий квартал 2018 года, в собственности MAG Holdings S.A. (Люксембург, аффилирована с
российской группой "Магнезит") находится 91,5997% акций завода. Уставный капитал ПАО
"Пантелеймоновский огнеупорный завод" - 8,46 млн грн. Группа "Магнезит" – один из
мировых лидеров по выпуску магнезиальной продукции и запасов сырья – обеспечивает
полный цикл производства огнеупоров: от добычи сырья до инжиниринга и
эксплуатационного сервиса.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА

АМКУ дал согласие Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской
компании группы "Метинвест", на приобретение ЧАО "Днепровский
коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее – "Евраз-Днепродзержинский КХЗ").
Ранее "Метинвест" получил ряд разрешений антимонопольных органов других
стран на приобретение данного предприятия, однако о завершении сделки официально не
сообщалось, перевод завода в группу не подтвержден. Однака, как писали Наші гроші, схема
собственности ДКХЗ содержит признаки того, что "Метинвест" приобрел контроля над
заводом еще в конце 2013 г., то есть без разрешения АМКУ. В частности, в следке при смене
собственности завода фигурировали кипрские компании, которые в 2018 г. "Метинвест"
использовал при приобретении "Донецкстали" и "Шахтоуправления "Покровское". Кроме
того, должности в руководстве "Днепровского коксохима" в последние годы занимали
лица, связанные со структурами Рината Ахметова. В таком случае Комитет мог в
соответствии с п. 12 ст. 50 закона "О защите экономической конкуренции" оштрафовать
"Метинвест" за концентрацию без получения соответствующего разрешения. В
соответствии с п. 2 ст. 52 закона, штраф за такое нарушение налагается в размере до 5%
дохода субъекта хозяйствования за последний отчетный год, предшествовавший году, в
котором налагается штраф. Общий доход "Метинвеста" в 2018 году составил $11,88 млрд.
Таким образом штраф за несанкционированное приобретение "Днепровского
коксохимического завода" может составить до $590 млн. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
МинПром: Неровная вертикаль
Ярославского
19.04.2019

Год спустя после выкупа у российского холдинга Evraz Александр
Ярославский завел под единую крышу два своих металлургических актива.
Об этом пишет Ярослав Ярош на minprom.ua
Теперь деятельность Днепровского металлургического завода и ГОКа "Сухая Балка"
(Кривой Рог) будет координировать управленческая компания DCH Steel Management. Хотя
для построения полнокровной горно-металлургической вертикали этого недостаточно.
Угледобыча и обогащение руды остаются слабыми звеньями всей конструкции. Согласно
объяснениям пресс-службы холдинга DCH в ближайшие 5 лет Александр Ярославский
намерен инвестировать 150-200 млн долл. в ДМЗ и "Сухую Балку", а управлять этим
капиталовложениями как раз и призвана DCH Steel Management. "В процессе постепенной
вертикальной интеграции будет сформирована производственная цепочка "добыча руды –
обогащение – агломерация – плавка чугуна, – утверждается в пресс-релизе холдинга DCH. –
Ожидаемые результаты заключаются в устранении зависимости от внешних поставок
агломерата, обеспечении положительной синергии деятельности ДМЗ и рудника, а также,
как следствие, в повышении конкурентоспособности, устойчивости и финансовых
показателей". Возглавит DCH Steel Management Виталий Баш, который ранее в холдинге
А.Ярославского возглавлял Украинскую горно-добывающую компанию (УГДК),
управляющую рядом крупных карьеров по добыче гранита, щебеня и других строительных
материалов. Один из них – Коломоевский гранитный карьер в том же Кривом Роге (ЧАО
"Бластко"). Уже с 2017 г. наблюдалось значительное увеличение объема торговых операций
между УГДК и "Сухой Балкой", причем карьеры А.Ярославского не только продавали
руднику свою продукцию, но и охотно покупали у нее аглоруду и металлолом. После того
как в прошлом году была финально оформлена сделка между Evraz и DCH, последняя
делегировала В.Баша в кресло руководителя "Сухой Балки". А в 2019-м он уже взял на себя
ответственность за все направление ГМК, сравнительно новое для А.Ярославского. В
принципе под руководством нового директора ГОК "Сухая Балка" отработал год даже
лучше, чем при команде Романа Абрамовича. Добыча руды на предприятии выросла на 8%.
Комбинат получил 786 млн грн. прибыли, хотя в предыдущие годы был в минусах
(например, за 2017 г. убыток составил почти 1,2 млрд грн.). При этом слабинкой
предприятия остается невысокое качество добываемого железорудного сырья, даже на
фоне других украинских ГОКов. Поэтому на "Сухой Балке" планируется оборудовать новую
обогатительную фабрику и приступить к освоению более глубоких рудных горизонтов. ...
Читать полностью >>>
© Ярослав Ярош
По материалам minprom.ua
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В Покровске начал работать Кадровый центр
"Донецкстали"

По итогам квартала "Метинвест" увеличил производство железорудного
концентрата, окатышей, коксующегося угля
23.04.2019

Здесь в режиме "единого окна" потенциальные сотрудники быстро и
удобно смогут получить актуальную информацию о сотнях вакансий в
компании и на восьми предприятиях-партнерах.
Современный фронт-офис существенно упростит трудоустройство на предприятияхпартнерах "Донецкстали" и будет без выходных обслуживать жителей города и всего
региона. На данный момент Центр предлагает широкий перечень вакансий – от водителей
автотранспортных средств и слесарей до электрогазосварщиков и горнорабочих, с
окладами до 35 тыс. грн. "Только за І квартал мы трудоустроили более 600 чел. Мы даем
людям возможность достойно зарабатывать, оставаясь при этом у себя дома, в своей стране. Каждое рабочее место – это не только развитие предприятий и благополучие отдельно
взятой семьи, а и дополнительные налоги в местные бюджеты, которые позволяют таким
городам, как Покровск, жить и развиваться", – сказал гендиректор "Донецкстали".
Компания "Донецксталь" – один из крупнейших инвесторов в добывающей отрасли.
Основные инвестиции компании сосредоточены в проектах по развитию предприятийпартнеров, среди которых шахтоуправление "Покровское", обогатительная фабрика
"Свято-Варваринская", автопредприятие "Укрстрой", "Углепромтранс", "Шахтостроительная компания", "Свято-Ильинский машиностроительный завод", "Свято-Покровская шахта
№3", "Шахтостроймонтажное управление №1". В 2018 г. налоговые отчисления "Донецксталь" и предприятий-партнеров составили 2,5 млрд грн., капинвестиции - 1,7 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Компания "Интерпайп" приняла решение о повышении зарплаты
производственного персонала на 20%
24.04.2019

Компания "Интерпайп" приняла решение о повышении с 1 апреля
текущего года заработной платы производственного персонала (рабочих и
РСС) своих промышленных активов в среднем на 20%.
При этом отмечается, что 22 апреля сотрудники уже получили аванс за апрель с
учетом данного повышения. Также сообщается, что наибольший рост оклада – до 25% –
получит основной производственный персонал, работающий по профессиям с длительным
сроком обучения или дефицитным на рынке труда. По данным компании, "Интерпайп"
является одним из крупнейших работодателей региона. На предприятиях компании в
Днепре, Никополе и Новомосковске работает 12 тыс. человек. Заработная плата и все
другие выплаты в компании – официальные, начисляются и выплачиваются "в-белую",
подчеркивается в пресс-релизе. Сотрудники получают зарплату своевременно, без
задержек. Генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе отметил, что компания пятый
год подряд, с 2015 года, регулярно повышает зарплату рабочим и производственному
персоналу. "Несмотря на многочисленные торговые барьеры и ограничения, с которыми
сталкивается компания на внешних рынках, мы находим возможности для роста зарплаты
и остаемся гарантом стабильности для наших сотрудников", - подчеркнул топ-менеджер,
слова которого приводятся в пресс-релизе. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в
мире производителей бесшовных труб, третий по величине производитель цельнокатаных
железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран
мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего
Востока, Северной Америки и Европы. Компания в 2018 году реализовала 857 тыс. тонн
готовой продукции, в том числе 189 тыс. тонн железнодорожной продукции, в 2017 году 767 тыс. тонн готовой продукции, в том числе 172 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д
продуктов осуществляются под брендом KLW. Продукция компании поставляется более
чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках
Украины, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В структуре компании - пять
промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)",
"Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб",
"Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под
брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является
украинский бизнесмен Виктор Пинчук.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды)
выросла на $32 млн
01.05.2019

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской группы
"Метинвест", в феврале 2019 года выросла на 3,6%, или на $32 млн, по
сравнению с предыдущим месяцем - до $932 млн с $900 млн.
Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным
ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, показатель EBITDA по
итогам февраля составил $125 млн, что на 0,8% (на $1 млн) меньше, чем в январе текущего
года ($126 млн). Скорректированная EBITDA металлургического дивизиона за февраль
2019 г. составила $4 млн (в январе - $18 млн), в том числе "минус" $6 млн - от участия в СП
("минус" $4 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $119 млн (в январе - $99 млн), в
том числе от СП - $20 млн ($13 млн). Расходы управляющей компании - $6 млн ($6 млн).
Общая выручка в феврале-2019 состояла из выручки метдивизиона в размере $758 млн (в
январе - $751 млн), горнодобывающего - $251 млн ($289 млн), внутригрупповые продажи $77 ($140 млн). Общая задолженность компании в феврале снизилась на $40 млн по
сравнению с январем - до $2,683 млрд с $2,723 млрд. При этом объем денежных средств
возрос на $55 млн - до $278 млн с $223 млн. Использованные в инвестдеятельности
денежные средства составили $97 млн, использованные в финансовой деятельности - $18
млн. Кроме того, как сообщается, "Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки
(произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в феврале в объеме 113 тыс. тонн получил
$49 млн, также от перепродажи 322 тыс. тонн плоского проката - $160 млн, 56 тыс. тонн
длинного проката - $30 млн, 90 тыс. тонн чушкового чугуна - $32 млн, 33 тыс. тонн кокса $11 млн. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смартхолдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Компания "Метинвест" за 3 мес. т.г. нарастил общее производство ЖРК
на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 7,204 млн тонн,
окатышей - на 16%, до 1,992 млн тонн, общий выпуск коксующегося
угольного концентрата - на 6%, до 674 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу материнской компании Metinvest B.V. о результатах
операционной деятельности за первый квартал 2019 года в пятницу, группа увеличила
выпуск окатышей по сравнению с четвертым кварталом 2018 года на 15%, железорудного
концентрата на 6%, но снизила угольного концентрата на 5%. При этом поясняется, что в
первом квартале 2019 года выпуск общего железорудного концентрата увеличился на 6%
по отношению к предыдущему кварталу, в основном, за счет увеличения производства на
СевГОКе и ИнГОКе на 401 и 143 тыс. тонн соответственно, что полностью компенсировало
снижение производства на ЦГОКе на 153 тыс. тонн. Рост производства на СевГОКе и
ИнГОКе стал результатом увеличения эффективности использования оборудования
обогатительных фабрик и увеличения содержания железа в руде. Производство на ЦГОКе
снизилось из-за уменьшения объемов добычи руды, проведения плановых капремонтов
секций 12-13 обогатительной фабрики и горнотранспортного оборудования. Производство
товарной железорудной продукции в первом квартале 2019 года увеличилось на 17% по
отношению к предыдущему кварталу, до 4,438 млн тонн. Производство товарного
концентрата выросло на 382 тыс. тонн, до 2,446 млн тонн – в результате снижения
внутригруппового потребления. Увеличение производства товарных окатышей на 262 тыс.
тонн – до 1,992 млн тонн – произошло из-за увеличения производства на СевГОКе и ЦГОКе
на 152 и 110 тыс. тонн соответственно в результате увеличения фонда рабочего времени
цеха производства окатышей №2 на СевГОКе по причине проведения в четвертом квартале
2018 года капремонтов обжиговых машин Lurgi 552-А и Lurgi 552-B, что компенсировало
потери производства в результате остановки на плановый капремонт обжиговой машины
Lurgi 278-А. Также произошло увеличение рабочего времени на ЦГОКе за счет проведения
капремонта обжиговой машины ОК-324 в четвертом квартале 2018 года. Производство
железорудного концентрата в январе-марте текущего года возросло на 4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года вследствие улучшения эффективности
использования оборудования обогатительных фабрик и увеличения содержания железа в
руде. Производство товарного концентрата выросло на 30% в результате снижения
внутригруппового потребления. Производство товарных окатышей выросло на 16% за счет
увеличения производства общего концентрата, снижения внутригруппового потребления
и увеличения производства на СевГОКе в результате увеличения производительности
оборудования после проведенных капремонтов в течение 2018 года. Производство
угольного концентрата на шахтах компании United Coal Company в первом квартале 2019
года снизилось на 5% по отношению к предыдущему кварталу – до 674 тыс. тонн – по
причине ухудшения геологических условий. При этом, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, производство угольного концентрата выросло на 6% за счет
запуска новых участков добычи. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підвищив якість продукції,
знизивши втрати на 100 млн грн
08.05.2019

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» впровадив проект з монетизації та
усуненню втрат від випуску неякісної продукції на всіх етапах
металургійного виробництва. Про це повідомляє прес-служба компанії.
З жовтня 2018-го по квітень 2019-го це допомогло підприємству заощадити понад
100 млн грн. «З жовтня минулого року ми вимірюємо втрати не лише в тоннах неякісної
продукції, але й у гривнах, витрачених на усунення технологічних відхилень на всіх
проміжних етапах виробництва, - пояснила начальник управління з якості «АрселорМіттал
Кривий Ріг» Олена Гудімова. - Наприклад, сталеплави отримали від доменників чавун з
низькою температурою, високим вмістом сірки та кремнію. Щоб з нього отримати сталь із
заданими властивостями, доводиться використовувати дорогі добавки, витрачати більше
енергоресурсів, збільшувати цикл плавки тощо. Тепер усі ці витрати з відхиленнями
підраховуються, а втрати усуваються». Так, витрати від випуску чавуну із відхиленнями у
березні знижені на 30% у гривневому еквіваленті у порівнянні з листопадом 2018-го. Інший
приклад – у першому кварталі в три рази зменшилася кількість неграфікових плавок, в
результаті яких метал не відповідає заданим властивостям покупця, знімається з прямого
замовлення та надходить до складу до моменту продажу. Понизити неграфікові плавки на
підприємстві змогли за рахунок оптимізації процесу підготовки ковшів і блоків для
продування аргоном. Аналіз втрат проводиться по всьому технологічному ланцюжку
метвиробництва, у тому числі по агрегатах, цехах і продуктах. Оцінюються ризики й по
випуску високоякісної продукції. Додатковий контроль встановлено і на ділянках з
прийому кінцевої продукції. Окрім контролерів ВТК, виявляти брак запропонували
бригадирам з переміщення прокату та штабелювальникам, відповідальним за вантаження
металопродукції. Бригадам, які виявили найбільшу кількість браку, з травня почнуть
виплачувати премії. Більш ретельний контроль вже сьогодні дозволив збільшити
відсортовування продукції у декілька разів і сфокусувати увагу на усуненні деяких
невідповідностей продукції запитам споживачів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Чому корпорація ІСД залишилася
без керівництва
10.05.2019

Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД, Краматорськ), яка
володіє низкою металургійних активів в Україні та Східній Європі, практично
лишилась керівництва.
Про це з посиланням на одного з акціонерів корпорації, народного депутата України
Сергія Таруту повідомляє корпоративний сайт Дніпровського металургійного комбінату
(ДМК, Кам'янське). Сергій Тарута, який також є головою ради директорів ІСД на зустрічі з
керівниками структурних підрозділів підприємства зазначив: "Існують проблеми в
Корпорації, яка зараз переживає не найкращі часи та практично позбавлена керівництва".
За його словами генеральний директор і співвласник ІСД Олег Мкртчан перебуває у
в'язниці в Росії за підозрою в розтраті понад $1 мільярд. А термін дії довіреності
виконавчого директора Максима Завгороднього на право обіймати цю посаду закінчився.
Мажоритарні акціонери поки не реагують на вимогу Тарути про призначення нового
керівництва. Сергій Тарута повідомив, що чутки про можливе банкрутство ДМК можуть
підігріватися штучно. Але при цьому зазначив, що в самій процедурі банкрутства нічого
страшного немає. Він навів приклад Алчевського меткомбінату (Луганська обл.), який двічі
пережив цю процедуру. Також нардеп прокоментував продаж доменних печей сусіднього
Дніпровському КХЗ. За його словами - це тимчасове явище, своєрідна гарантія для
коксохіму. Коли комбінат погасить борги, печі знову стануть власністю ДМК, зазначив
Тарута. Дніпровський МК належить корпорації ІСД, власниками якої є Сергій Тарута, Олег
Мкртчан і група акціонерів, яку фінансував російський ВЕБ. Корпорації ІСД належать
Дніпровський МК (Кам'янське), Алчевський МК і Алчевськкокс (обидва перебувають на
тимчасово неконтрольованої частині Луганської області), метзаводи в Польщі і Угорщині.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]

Ferrexpo прокомментировала уход Deloitte и
отставку двух директоров
02.05.2019

Северный ГОК инвестирует 1,2 млрд гривен
в развитие горных работ
15.04.2019

В Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината
Группы Метинвест введен в эксплуатацию 12-кубовый экскаватор
стоимостью 118 млн грн. Об этом пишет 1kr.ua
Всего в этом году предприятие закупит еще тритаких же экскаватора, два буровых
станка, 16 автосамосвалов БелАЗ грузоподъемностью 130 т. и 7 бульдозеров. Инвестиции в
технику составят 1,2 млрд гривен. Высокоэффективную горную машину приобрели для
развития южного борта Анновского месторождения. Это второй ЭКГ-12, установленный на
вскрышных работах. Его производительность в 1,5 раза выше, чем у 10-кубовых
экскаваторов и составляет около 7 тысяч м3 горной массы в сутки. Современная техника
позволит ускорить добычу руды на новых горизонтах карьера и планомерно наращивать
объемы производства. Горняки отмечают, что кроме высоких технических характеристик у
ЭКГ-12 хорошая обзорность и внешнее освещение. Усовершенствован дизайн кабины,
установлены камеры видеообозрения и многофункциональный дисплей, бытовые приборы
и кондиционер, которые делают работу машиниста удобной и безопасной. ...
Читать полностью >>>
По материалам 1kr.ua
Запорожский железорудный комбинат увеличил
добычу железной руды на 6%
15.04.2019

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК) в январе-марте 2019 г.
увеличил добычу железной руды на 6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 1,109 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в марте
произведено 370 тыс. тонн руды. ЗЖРК в 2018 году увеличил добычу железной руды на
1,1% по сравнению с 2017 годом - до 4,552 млн тонн (в 2017году - 4,503 млн тонн) с
содержанием железа в руде 60,91%. По данным отдела контроллинга, из-за нехватки
подвижного состава не выполнен план по отгрузке: потребителям отгружено 4 млн 464,6
тыс. тонн продукции (95%). ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское
железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую
железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и
Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь". Основными акционерами ЧАО
являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская
KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Північний гірничо-збагачувальний комбінат отримав
два нових кар’єрних самоскиди
18.04.2019

На Північному ГЗК почали працювати 2 нових самоскиди БелАЗ, які
сумарно можуть перевезти за раз майже триста тонни гірської породи.
Передає uprom.info з посиланням на Метінвест.
Примітно, що при будівництві цих машин, виробник відштовхувався від побажань
гірників: змінили конструкцію - посилили раму і підвіску. Кабіни обладнані
кондиціонерами, опалювальною системою і поліпшеною шумоізоляцією. Бортовий
комп’ютер і відеокамери допомагають керувати технікою, а зовнішнє табло вказує
машиністам екскаваторів тоннаж завантаження, що виключає ризик перевантаження. Це
перші кар’єрні гіганти, куплені по інвестпрограмі комбінату в цьому році. Ціна новинок понад 60 млн грн. Зараз на комбінаті збирають ще два нових БілАЗа. Всього в цьому році
гараж Північного ГЗК поповнять 16 великовантажних машин.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

Британская Ferrexpo plc. выпустила расширенное заявление о
причинах отказа международной аудиторской компании Deloitte LLP от
продолжения работы в качестве аудитора Ferrexpo.
Как сообщила компания на Лондонской фондовой бирже в понедельник, Ferrexpo
открыта к диалогу с инвесторами, обсуждению всех вопросов, продолжает стабильно
работать, а также ищет нового аудитора и членов дирекции. При этом отмечается, что
после объявления 26 апреля 2019 года об отставке Deloitte LLP в качестве аудиторов
группы с немедленным вступлением решения в силу, у директоров Ferrexpo появилась
возможность рассмотреть и проанализировать заявление о причинах, предоставленное
Deloitte, и опубликовать их сегодня в полном объеме для информирования всех
акционеров. "Директора принимают к сведению причины, по которым Deloitte уходит в
отставку (которые прилагаются к настоящему объявлению), и, в частности, мнение Deloitte
о том, что компания задержала начало независимой проверки благотворительных
пожертвований группы для Blooming Land. Компания сформировала свое собственное
обоснованное мнение и считает, что она начала официальную независимую проверку в
надлежащее время с учетом других шагов, которые она предпринимала, и всех
сопутствующих обстоятельств", - говорится в заявлении компании на бирже. При этом
Ferrexpo приводит дополнительную информацию в ответ на приведенные Deloitte причины
своей отставки. Так, Ferrexpo констатирует, что группа прекратила пожертвования в
пользу Blooming Land в мае 2018 года. В июне 2018 года Ferrexpo попросила Deloitte
просмотреть проверенные финансовые отчеты Blooming Land за 2017 год и доложить
директорам, среди прочего, о степени зависимости, которую можно было бы увидеть за
этими счетами. Также сообщается, что результаты деятельности Ferrexpo за полугодие
были опубликованы 1 августа 2018 года после обзора Deloitte. Как отмечается в этом
документе, проверка Deloitte не указала на какие-либо вопросы, которые заставили Deloitte
полагать, что результаты полугодия не были подготовлены в соответствии со стандартами
бухгалтерского учета, правилами раскрытия информации и правилами прозрачности FCA.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

Полтавский ГОК в 2018г увеличил
чистый доход на 10,3%
03.05.2019

ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (Комсомольск
Полтавской обл.) по итогам работы в 2018 году увеличило чистый доход на
10,3% по сравнению с предыдущим годом - до 22 млрд 472,994 млн грн.
Согласно годовому отчету предприятия, ПГОК в 2018 году нарастил чистую прибыль
на 22,8% - до 5 млрд 237,383 млн грн. Доналоговая прибыль увеличилась на 0,7% - до 6
млрд 76,203 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 6 млрд
537,530 млн грн. Согласно отчету, в 2018 году общий выпуск окатышей возрос на 1,6%, до
10,607 млн тонн, в том числе с 65%-ным содержанием железа - на 0,4%, до 9,925 млн тонн.
Группа владеет 49,9%-ной долей в ООО "ТИС-руда", которое оперирует терминалом в порту
"Южный". В течение 2018 года компания получила дивиденды в сумме 112,525 млн грн по
результатам распределения прибыли финансово - хозяйственной деятельности ООО "ТИСруда" за второе полугодие 2016, 2016 и 2017годов. Как сообщалось, ПГОК в 2018 году
сохранил текущие обязательства на уровне предыдущего года - 18,8 млрд грн,
долгосрочные сократил на 23,8% - до 563,005 млн грн. Ferrexpo - железорудная компания с
активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт
высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.
Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди
стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. По
данным компании на конец 2018 года, Ferrexpo AG (Швейцария) принадлежит 99,11%
акций Полтавского ГОКа. Уставный капитал ПГОКа - 1 млрд 902,36 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Ярославський придбав для рудника "Суха Балка"
сучасну автомобільну техніку

ЦГОК сократил годовую
прибыль на 17%

18.04.2019

На шахті ім. Фрунзе рудника "Суха Балка" запустили в роботу нові
сучасні самохідні машини ТМ Epiroc. Їх закупили в рамках масштабної
інвестиційної програми групи DCH з розвитку гірничорудного бізнесу.
У практиці видобутку руди підземним способом використання самохідних машин
дає можливість істотно прискорювати темпи гірничо-підготовчих і нарізних робіт. На
запуск першої самохідної пари - бурової установки і навантажувача - були присутні Віталій
Баш, генеральний директор DCH Steel (компанія, що управляє гірничорудним бізнесом
Олександра Ярославського), керівництво рудника, представники керуючої компанії групи
DCH. "Техніка, яку ми придбали, - сучасна, надійна, один з кращих світових брендів. Її
використання дозволить досягти більш високого рівня механізації гірничих робіт,
підвищити безпеку праці і культуру виробництва. Це плановий захід, в рамках
інвестпрограми-2019. З упевненістю можу сказати, що день сьогоднішній для рудника
"Суха Балка" - нова, довгоочікувана віха в історії. Тому що ми не просто запускаємо в роботу
перші самохідні машини, а починаємо період високої інвестиційної активності і переходу на
якісно новий технологічний і організаційний рівень", - прокоментував подію Віталій Баш.
Як повідомлялося раніше, Олександр Ярославський планує інвестувати в розвиток
гірничорудного дивізіону від 150-200 млн дол. протягом найближчих 5 років. За рахунок
цих капіталовкладень буде модернізований Дніпровський металургійний завод. На "Сухій
Балці" планується організувати збагачувальну фабрику, освоїти запаси руди на більш
глибоких горизонтах, оновити обладнання. Для оптимізації управління відповідними
активами на етапі масштабних інвестиційних проектів в березні 2019 року була спеціально
створена керуюча компанії DCH Steel. Рудник "Суха Балка" групи DCH Олександра
Ярославського - одне з провідних підприємств з видобутку залізної руди підземним
способом на території України. До його складу входять дві видобувні шахти - "Ювілейна" та
ім. "Фрунзе". Виробнича потужність комбінату становить близько 3 млн тонн товарної руди
на рік. Вміст заліза в ній варіюється в межах 56-64%.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Читайте также: Акции Ferrexpo рухнули почти
на 30% после отказа Deloitte выполнять работу
аудитора компании >>>

03.05.2019

ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК,
Днепропетровская обл.), входящее в группу "Метинвест", в 2018 г.
сократило чистую прибыль на 16,8%, до 2,254 млрд грн.
Как говорится в опубликованном отчете предприятия, при этом чистый доход вырос
на 5,7%, до 11,339 млрд грн. Нераспределенная прибыль ЦГОКа к концу 2018 г. составила
5,788 млрд грн. Положительный финансовый результат до налогообложения по итогам
года снизился на 22,3%, до 2,568 млрд грн. Напомним, годом ранее акционеры Ингулецкого
горно-обогатительный комбината, Центрального горно-обогатительного комбината и
Северного горно-обогатительного комбината (все – г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.),
входящих в группу "Метинвест", на общих собраниях акционеров предприятий 18 мая
решили выплатить 4,86 млрд грн. дивидендов по итогам хоздеятельности в 2017 г.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Марганецкий ГОК в 2018г сократил прибыль
в 5 раз до 163 млн грн
04.05.2019

ЧАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" по итогам 2018
года сократил консолидированную чистую прибыль в пять раз по сравнению
с предыдущим годом - до 163,2 млн грн.
Согласно отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, консолидированная доналоговая
прибыль сократилась в 4,9 раза - до 203,387 млн грн. МГОК в 2018 году сократил чистый
доход на 15% - до 3 млрд 109,099 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу прошлого
года составила 698,543 млн грн. МГОК разрабатывает восточную часть Никопольского
месторождения марганцевых руд (Грушевско-Басанский участок). Согласно информации на
сайте предприятия, в состав комбината, в частности, входят четыре действующие шахты, в
том числе одна строящаяся, один карьер - Грушевский, обогатительная фабрика.
Балансовые запасы марганцевых руд на 1 января 2015 года составляли 240 млн тонн, в том
числе, разрабатываемые на данный период - 69,8 млн тонн, содержание марганца
разрабатываемых запасов - 25,18%. Крупнейшими акционерами ЧАО, по данным МГОКа на
31 декабря 2018 года, являются компании Couttenmax Holdings Limited, Mosfilia Investments
Limited и Humax Enterprises Limited, владеющие по 23,89% ЧАО каждая, а также Fianex
Holdings Limited (все – Кипр), в собственности которой находится 24% акций. Уставный
капитал ЧАО "МГОК" составляет 366,625 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

Компания "Южкокс" увеличила чистый
доход до 4,5 млрд грн.

ДМЗ в I кв. сократил выпуск проката более чем
на четверть, чугуна почти на треть
02.05.2019

ЧАО "Южкокс" (Каменское Днепропетровской обл.) по итогам работы
в 2018 году увеличило чистый доход на 33,9% по сравнению с 2017 годом до 4 млрд 536,536 млн грн.
Согласно годовому отчету предприятия, ЧАО в 2018 году получило чистую прибыль
в размере 23,516 млн грн, тогда как 2017 год завершило с чистым убытком 5,363 млн грн.
Доналоговая прибыль в отчетном периоде возросла в 18 раз, до 29,715 млн грн. На конец
года нераспределенная прибыль составила 483,916 млн грн. Как сообщалось, текущие
обязательства завода в 2018 году возросли в 14,1 раза - до 3 млрд 174,460 млн грн,
долгосрочные - на 23,8%, до 176,869 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность
увеличилась в 11,6 раза, до 3 млрд 144,457 млн грн. Стоимость активов компании возросла
в 3,9 раз - до 4 млрд 21,084 млн грн, основных средств снизилась на 2,3% - до 338,097 млн
грн. По данным компании на конец 2018 года, в собственности Dashuria Ltd. находится
94,9565% акций предприятия. Уставный капитал ЧАО "Южкокс" – 171,918 млн грн,
номинал акции – 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

11.04.2019

Днепровский металлургический завод (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ") в
январе-марте 2019 г. сократил производство проката на 27,9% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года - до 145 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за указанный период выплавка стали
упала на 30,4% - до 165 тыс. тонн, чугуна - на 31,7%, до 157 тыс. тонн. В марте метзавод
произвел 52 тыс. тонн проката, 59 тыс. тонн стали, 54 тыс. тонн чугуна. ДМЗ в 2018 году, по
предварительным данным, сохранил производство проката и стали на уровне
предыдущего года - 788 тыс. тонн и 921 тыс. тонн соответственно, но снизил выплавку
чугуна - на 13,1%, до 886 тыс. тонн. Как сообщалось, группа DCH Александра Ярославского 1
марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода.
Технологически приобретение было произведено путем покупки 100% акций Drampisco
Limited, которая, в свою очередь, владеет 97,73% акций ЧАО "Евраз-ДМЗ". ДМЗ
специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. К нему в 2011 году
был присоединен "Днепрококс". Уставный капитал ЧАО - 574,994 млн грн, номинальная
стоимость 1 акции - 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Дніпровський меткомбінат зупинився внаслідок штучного
вимивання коштів із підприємства
17.04.2019

АО "Керамет" получил прибыль в 2018 г.
против убытка в 2017 г.
02.05.2019

ЧАО "Керамет" (Киев) по итогам работы в 2018 году получило чистую
прибыль в размере 2,167 млн грн, тогда как 2017 год завершило с чистым
убытком 48,265 млн грн.
Как сообщается в отчете предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР,
нераспределенная прибыль общества к концу прошлого года составила 351,399 млн грн.
"Керамет" в 2018 году увеличил чистый доход на 13,7% по сравнению с 2017 годом - до 1
млрд 92,819 млн грн. В планах компании, в частности, - достижение поставок металлолома
потребителям до 1 млн тонн в год, объема производства и реализации брикетов из стружки
- до 50 тыс. тонн в год. Расширить присутствие на украинском рынке металлолома путем
увеличения объемов заготовки на региональных площадках до 100 тыс. тонн в год и
увеличения объема услуг по подготовке металлошихты до 300 тыс. тонн в год, открытие
новых площадок по заготовке и переработке лома в регионах. По данным компании, в 2018
году заготовлено и отгружено 125 тыс. тонн металлолома, тогда как в 2017-м - 134 тыс.
тонн металлолома. ЧАО "Керамет" основано в 1994 году. Осуществляет деятельность в
сфере обработки металлических отходов и лома черных металлов, а также их оптовой
торговли. По данным НДУ на третий квартал 2018 года, в собственности ООО "Астрелла
Кэпитал" находится 81,9421% ЧАО. Уставный капитал "Керамета" - 23,480 млн грн,
номинал акции – 1 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

ПАТ "Стахановський завод феросплавів"
здолав ДФС у суді
17.04.2019

Перший апеляційний адмінсуд 9 квітня відмовився задовольнити
апеляційну скаргу Офісу великих платників податків та залишив без змін
рішення Луганського окружного адмінсуду від 14.08.2018.
Згідно з судовими матеріалами, в акті перевірки СЗФ податківці серед іншого
вказали на отримання підприємством збитків в результаті проведення окремих
господарських операцій з ПАТ «Укрнафта» та Glowston Products LTD, та зазначено, що
оскільки прибуток за такими операціями не було отримано, то такі операції не є
господарською діяльністю, а витрати на виробництво такої продукції сформовано з
порушенням податкового законодавства (завищено). У свою чергу СЗФ висловлювало
думку, що такі висновки ДФС є помилковими, оскільки право платника податку на
віднесення понесених витрат в податковому обліку не ставиться в залежність від
отримання прибутку чи збитків по окремих господарських операціях, а визначальним в
такому випадку є саме отримання та визначення підприємством доходів від реалізації
продукції в грошовій чи в іншій формі. Перший апеляційний адмінсуд вирішив, що “вся
діяльність ПАТ «СЗФ», направлена на виробництво та реалізацію феросплавної продукції в
період з 01.10.2011 по 31.12.2012, є господарською діяльністю для цілей оподаткування, а
витрати, понесені підприємством для забезпечення такої діяльності, - безпосередньо
пов`язані із господарською діяльністю позивача” (цитата). …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Крупные ферросплавные предприятия Украины - НЗФ и ЗЗФ
суммарно сократили выпуск продукции на 3,5%

Зупинка Дніпровського металургійного комбінату (ДМК) у 2017 році
виникла через штучне виведення обігових коштів з підприємства. Про це
повідомив народний депутат, співзасновник корпорації "ІСД" Сергій Тарута.
Як повідомляють журналісти програми, навколо ДМК була організована ймовірно
злочинна схема, яка дозволила її організаторам вивести з підприємства близько $38 млн,
що в підсумку призвело до зупинки комбінату. За даними народного депутата України,
співзасновника корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергія Тарути, наявність
обігових коштів дозволила б не зупиняти підприємство. Пропустить через 7 "З одного боку
блокада (транспортна блокада з тимчасово-окупованими територіями – ред.), з іншого боку
вимивання оборотних коштів – і завод зупинився. Були б ці 38 мільйонів, звичайно ж, на
них можна було б купити кокс на стороні, привезти його з Китаю або з інших країн, і таким
чином, можливо, забезпечити роботу заводу. Але, на жаль, без оборотних коштів цього
зробити неможливо. Тому якщо говорити об'єктивно, то тут наклалося два фактори: і
блокада, і виведення цієї суми", – заявив Тарута. При цьому Тарута підтвердив факт
близьких відносин осіб, яких в ЗМІ називають організаторами схеми. Як повідомлялося
раніше, Дніпровський металургійний комбінат за вказівкою генерального директора
"Індустріального союзу Донбасу" Олега Мкртчяна отримав кошти від ліванського
замовника Рафіка Дау (якого, за інформацією ЗМІ пов'язують з самим Мкртчяном родинні
зв'язки – ред.) на виробництво продукції, однак після їх отримання вони були виведені на
компанію з кіпрською пропискою, тим самим залишивши завод без оборотних коштів, що
змусило зупинити виробництво, повідомляють в своєму матеріалі журналісти. Наразі,
компанія Рафіка Дау вимагає через суд кошти назад, що може призвести до зупинки заводу
і соціального вибуху в місті Кам'янське, де ДМК є одним з основних місць роботи для
місцевих жителів. "У Мкртчяна були дуже близькі стосунки з господарем цієї компанії
Рафіком Дау", – заявив Тарута. Також стало відомо, що сьогодні, після зміни менеджменту
ДМК, комбінат здійснює експорт продукції в більш ніж 20 країн світу і дає 85% всієї
експортної виручки міста, однак ризик стати жертвою корупції в бізнес-середовищі і
зупинитися існує до цих пір, йдеться в матеріалі.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
В марте возобновила работу кураховская
“Электросталь”
19.04.2019

Сталеплавильное предприятие “Электросталь” (Курахово Донецкой
обл.) в марте 2019 г. возобновило работу, выплавив 11 тыс. тонн
непрерывнолитой заготовки. Об этом пишет ukrrudprom.com
Как сообщил Интерфакс-Украина представитель предприятия, в январе-марте-2019
предприятие простаивало, при этом он напомнил, что за 3 мес.-2018 было выплавлено 71
тыс. тонн заготовки, тогда как за I кв.-2019 — 11 тыс. тонн. Ранее причиной сложившейся
ситуации называли рост цен на лом черных металлов, что делало невыгодным
производство продукции. “Электросталь” в 2018 году сократила производство
непрерывнолитой заготовки на 34,2% по сравнению с 2017 годом — до 289 тыс. тонн.
Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку
покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего
было принято решение построить сталеплавильное предприятие — “Электросталь”. ДМПЗ
специализируется на производстве и реализации металлопродукции — сортового проката,
чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com

27.04.2019

Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ) - по
итогам января-марта т.г. суммарно сократили выпуск продукции на 3,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 252,16 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), за
указанный период выпуск силикомарганца снизился на 4,8% - до 207,86 тыс. тонн,
ферромарганца - на 4,4% - до 20,56 тыс. тонн. Производство ферросилиция (в пересчете на
45%-ный) возросло на 12% - до 21,9 тыс. тонн, но снизилось металлического марганца - на
6,6%, до 1,84 тыс. тонн. НЗФ также увеличил выпуск других ферросплавов в 3,3 раза - до
4,88 тыс. тонн. Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и
МГОК, оба - Днепропетровская обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, в
январе-марте суммарно произвели 297,62 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 1,4%
меньше, чем в январе-марте-2018. При этом МГОК в I квартале текущего года произвел
109,9 тыс. тонн концентрата (снижение на 4,4% по сравнению с январем-мартом-2018),
ПГОК - 187,72 тыс. тонн (рост на 0,5%). Кроме того, ПГОК выпустил 32,14 тыс. тонн
марганцевого агломерата, что меньше на 11%, чем в январе-марте-2018. Как сообщалось,
НЗФ и ЗЗФ по итогам 2018 года суммарно нарастили выпуск продукции на 0,8% по
сравнению с 2017 годом - до 1 млн 35,17 тыс. тонн, в том числе выпуск силикомарганца
возрос на 6% - до 859,64 тыс. тонн, тогда как ферромарганца снизился на 30,6% - до 79,48
тыс. тонн. При этом производство ферросилиция упало на 18,8% - до 75,44 тыс. тонн,
металлического марганца - на 2,4%, до 7,46 тыс. тонн. НЗФ также выпустил 13,15 тыс. тонн
других ферросплавов, тогда как в 2017 году - 1,41 тыс. тонн (рост в 9,3 раза).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

21

Завод "Днепроспецсталь" сократил производство
товарной продукции на 13,2%
25.04.2019

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" в январе-марте
2019 г. сократил производство товарной продукции на 13,2% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года - до 2 млрд 87,852 млн грн.
Общая стоимость товарной продукции, произведенной в марте 2019 года, составила
733,266 млн грн в действующих ценах, что на 23,3% выше показателя предыдущего месяца.
Завод в первые три месяца года снизил выплавку стали на 19,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 51,624 тыс. тонн. За этот период выпуск
проката снизился на 18,6% - до 34,810 тыс. тонн. В марте выплавлено 20,273 тыс. тонн
стали, что на 20,7% выше уровня февраля, произведено 12,626 тыс. тонн проката, что на
17,5% больше, чем в предыдущем месяце. "По итогам работы за период январь-март 2019 г.
показатель рентабельности по заводу - отрицательный", - констатируется в информации
завода. Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2018 году нарастила выпуск товарной
продукции на 17,7% по сравнению с 2017 годом - до 9 млрд 635,547 млн грн в действующих
ценах. Завод в прошлом году сократил выплавку стали на 4,5% по сравнению с 2017 годом до 247,028 тыс. тонн, выпуск проката снизился на 3,9% - до 162,638 тыс. тонн.
"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки
из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей,
подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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АМКУ оштрафовал на 58 млн гривен группу "DCH" за покупку
"Евраз ДМЗ" с нарушением законодательства

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

25.04.2019

АМКУ оштрафовал на 58 млн грн группу Development Construction
Holding (DCH) за покупку "Евраз Днепровский металлургический завод" с
нарушением законодательства об экономической конкуренции.
"АМКУ принял решение по делу насчет покупки группой DCH контроля над
предприятием "Евраз ДМЗ". Группа была оштрафована на 58 млн гривен", - ообщил
председатель АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в социальной сети Facebook. Также
Терентьев отметил, что группе DCH было разрешено получить концентрацию в
производителе металлических изделий заводе "Днепрометиз" (Днипро).
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
ММК им. Ильича получил чистую прибыль
в размере 3,3 млрд грн
26.04.2019

ЧАО "ММК им. Ильича" по итогам работы в 2018 году получило
чистую прибыль в размере 3 млрд 372,344 млн грн, тогда как 2017 год
завершило с чистым убытком 828,056 млн грн.
Согласно отчетности ЧАО, положительный финрезультат до налогообложения
достиг 4 млрд 138,767 млн грн, тогда как в 2017 году был отрицательный финансовый
результат до налогообложения - 966,212 млн грн. В 2018 году комбинат увеличил чистый
доход на 39,7% по сравнению с 2017 годом – до 79 млрд 91,084 млн грн с 56 млрд 635,070
млн грн. Нераспределенная прибыль к концу года составила 3 млрд 724,493 млн грн. В
отчете поясняется, что увеличение выручки от продаж обусловлено ростом объема продаж
товарной продукции. Как сообщалось, ММК им. Ильича в 2018 году нарастил выпуск
общего проката на 4,2% по сравнению с 2017 годом - до 2,903 млн тонн, стали на 4,7% - до
3,241 млн тонн, чугуна – на 8%, до 4,498 млн. тонн, агломерата - на 8,9%, до 11,110 млн
тонн. Согласно годовому отчету группы, на конец 2018 года Metinvest B. V. (Роттердам,
Нидерланды) владеет 100% акций меткомбината. Уставный капитал ЧАО "ММК им.
Ильича" – 3 млрд 92,815 млн грн. Основными акционерами "Метинвеста" являются 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
Компания «Интерпайп Сталь» в I кв. сократила выплавку стали
на 3,1%, увеличив выплавку в марте почти наполовину
06.05.2019

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январе-марте
2019 г. сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 3,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 222 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в марте
выплавлено 90 тыс. тонн стали, тогда как в предыдущем месяце - 61 тыс. тонн. Объем
производства круглой стальной заготовки в 2018 году составил 973,8 тыс. тонн, что на 15%
выше, чем за предыдущий год. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире
производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем
цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании - пять
промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)",
"Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб",
"Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под
брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является
украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Мариупольская "Азовсталь" в 2018г получила чистую
прибыль в размере 3 млрд 570 млн грн
08.05.2019

МК "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) по итогам 2018 года
получил чистую прибыль в размере 3 млрд 570,898 млн грн, тогда как 2017
год завершил с чистым убытком 130,947 млн грн.
Согласно годовому отчету предприятия, доналоговая прибыль в 2018 году составила
4 млрд 372,474 млн грн, тогда как в 2017 г. доналоговый убыток составлял 155,456 млн грн.
Меткомбинат "Азовсталь" в прошлом году увеличил чистый доход на 18,8% по сравнению с
2017 г. – до 81 млрд 960,876 млн грн с 68 млрд 973,920 млн грн. Нераспределенная прибыль
к концу года составила 9 млрд 720,568 млн грн. Как сообщалось, "Азовсталь" в 2018 году
сохранила производство общего проката на уровне предыдущего года – 3,879 млн тонн, но
снизила выплавку стали на 4% - до 4,082 млн тонн, чугуна - на 2%, до 3,707 млн тонн.
Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются
донецкое ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг"
(23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Согласно годовому отчету группы, на конец 2018 года Metinvest B. V. (Роттердам,
Нидерланды) владеет 100% акций меткомбината. Уставный капитал ПАО "Азовсталь" 1,051 млрд грн, номинал акции – 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Защита Украины от Дерипаски
обошлась уже в $8 млн
23.04.2019

Минюст Украины заключил соглашение с юридической фирмой
“Sherman & Sterling LLP” (Франция) о юридических услугах на 4,46 миллиона
долларов по делу Запорожского алюминиевого комбината.
Всего с 2016 года Минюст заключил с “Sherman & Sterling LLP” четыре соглашения по
этому делу на 16 500 евро и 7,95 млн долларов. На этот раз почасовые ставки не
обнародованы. Фирма представляет Украину в деле № ARB / 16/35 по иску фирм
“Emergofin B.V.” (Нидерланды) и “Velbay Holdings Ltd.” (Кипр) к государству Украина в
Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. До 15 марта юристы
должны были подать отзыв на иск. Дочерние предприятия российской компании “РусАл”
Олега Дерипаски, Михаила Прохорова и других акционеров требуют от Украины
компенсации инвестиций в ЗАО “Запорожский производственный алюминиевый
комбинат”. “ЗАлК” к фактическому прекращению деятельности был единственным
производителем первичного алюминия в Украине. В 2006 году “Velbay Holdings Ltd.” купила
у Фонда госимущества 68,01% акций “ЗАлК”, однако в 2015 году прокуратура через суд
вернула их в государственную собственность. У “РусАла” через упомянутый кипрский
оффшор осталось 29,54% “ЗАлК”. В 2017 году СБУ сообщила о подозрении представителям
“РусАл” за уничтожение “ЗАлК” в интересах России. Недавно в “РусАл” Дерипаски, который
с 2018 года под санкциями США, сообщили об угрозе технического дефолта. Из-за санкций
Дерипаска сократил свою долю с 70% до менее 50% в холдинге “En+”, который на 31
декабря 2018 года владел 48% акций “Русала”. Сейчас услуги юристов “Sherman & Sterling
LLP” обойдутся в 3,73 млн долларов. Третьим лицом привлекут ООО “Адвокатская фирма
Ангард” Андрея Вишневского и Ирины Назаровой за 266 тыс. долларов. Вишневский был
членом наблюдательных советов “Метинвеста” и “Ингулецкого ГОКа” Рината Ахметова, ЗАО
“Смарт-холдинг” Вадима Новинского, “Агрокомбанка” Анатолия и Владимира Дробот, а
также “МЦБ Агриколь Холдинг”. Кроме того, в 1990-х годах он работал заместителем главы
отдела международной экономики и консультаций Торгово-промышленной палаты
Украины и советником Министра приватизации Украины. Также привлекут эксперта по
убыткам “FTI Consulting” за 260 тыс долларов, эксперта по энергетического рынка “Compass
Lexecon” за 140 тыс долларов и экспертов по украинскому праву профессора Евгения Кубка
за 40 тыс долларов и господина Николая Стеценко за 15 тыс. долларов.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

АО "Объединенная горно-химическая компания" снизило
чистую прибыль в 3,9 раза
25.04.2019

ЧАО " Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) по итогам
работы в 2018 году снизило чистую прибыль в 3,9 раза по сравнению с 2017
годом - до 114,887 млн грн с 443,714 млн грн.
Согласно годовому отчету предприятия, в 2018 г. доналоговая прибыль снизилась на
60% - до 220,7 млн грн. При этом чистый доход возрос на 12,5% - до 3 млрд 213,687 млн грн.
Нераспределенная прибыль на конец 2018 г. достигла 115,087 млн грн. В комментарии к
отчету за девять месяцев 2018 г. компания поясняла, что рост расходов на производство за
этот период по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. обусловлен рядом факторов, а
именно, значительным увеличением объема вскрышных работ, а также снижением
содержания полезных компонентов в рудных песках, что приводит к необходимости
увеличения объема добычи, переработки руды и всех связанных с этим расходов при
ожидаемом снижении выпуска готовых концентратов. Кроме того, увеличение затрат на
сбыт произошло, прежде всего, из-за роста в 2018 году объема реализации продукции.
Также прослеживается перераспределение объема поставок из условий FCA на условия CPT,
FOB (доставка товара основному перевозчику заказчика к указанному в договоре
терминалу прибытия, которая оплачивается продавцом), что в свою очередь привело к
увеличению планового объема перевозок грузов морским транспортом с учетом доставки к
портам железнодорожным транспортом, а также транспортно-экспедиционным
обслуживанием грузов в портах Украины (Одесса, Южный, Черноморск). Как сообщалось,
Кабинет министров Украины в конце 2018 года утвердил финансовый план ЧАО "ОГХК" на
прошлый год, запланировав получение чистого дохода от реализации продукции на 2018
год в размере 3 млрд 600,053 млн грн (в 2017 году чистый доход составлял 2 млрд 855,661
млн грн), чистую прибыль - 462,853 млн грн (443,714 млн грн). Ранее компания сообщала,
что по итогам в январе-сентябре 2018 года ОГХК снизила чистую прибыль на 27,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 423,079 млн грн с 586,375 млн грн,
доналоговую прибыль - на 26,7%, до 524,351 млн грн. При этом чистый доход возрос на
18,3% - до 2 млрд 549,714 млн грн. ОГХК в 2017 году снизила чистую прибыль на 31,1% по
сравнению с предыдущим годом - до 443,714 млн грн, доналоговую прибыль - на 30,4%, до
551,482 млн грн, но нарастила чистый доход на 16,9%, до 2 млрд 855,661 млн грн….
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Читайте также: ОГХК продолжает осуществлять
значительные инвестиции в модернизацию схем
обогащения титановых руд >>>

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

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

 ЗОЛОТО & ІНШІ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ

ПО "Стальканат-Силур" считает что решение о запрете ввоза в РФ стальных
канатов не повлияет на деятельность компании
18.04.2019

Податківці розповіли, скільки в Україну завезли
золота, срібла та платини
14.04.2019

У січні-березні 2019 року Україна імпортувала золота, срібла та
платини на 6,9 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби,
передає служба новин агентства УНН.
Так, зокрема золота було завезено на 4,7 млн дол., платини – на 1 млн дол., срібла –
на 1,2 млн дол. Найбільшою країною-постачальником золота в Україну є Швецарія. Так, за
три місяці цього року Швейцарія поставила Україні золота на 4,1 млн дол. Найбільше
платини було завезено в Україну з Німеччини – на 574 тис. дол., найбільше срібла – з
Швейцарії – на 812 тис. дол.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Британская компания планирует инвестировать $250 млн
в добычу золота на Закарпатье
29.04.2019

Лондонскaя
компaния
будет
восстанавливать
Мужиевское
месторождение полиметaллических руд, расположенное в Закарпатской
области. Об этом пишет delo.ua
Как информирует 1NEWS, для инвестирования в Укрaину была создана компaния
Gofer Mining Plc, 100% акций которой принадлежат Barclays LC. По словам представителя
инвесторов в Укрaине Алексaндрa Мaштепы, Gofer Mining Plc. плaнирует осуществлять
инвестиции в Мужиевское месторождение (ООО "Зaкaрпaтполиметaллы") около $250 млн.
В компaнии отметили, что готовы к инвестициям и дальнейшему развитию предприятия,
однaко существует ряд проблем, которые должен решать не только инвестор, но и
государство. "Инвестиции в развитие тaкой стрaтегической отрасли, как добыча и
переработкa полиметaллических руд, бесспорно должны быть интересны для Укрaины,
особенно с учетом того, какие обязательства берет нa себя инвестор. Мы заинтересованы в
сотрудничестве и с Минэкономразвития, и с Кaбинетом министров Укрaины", — заявил
Мaштепa. Напомним, летом 2017 года американская компания Avellana Gold представила
проект по добыче золотой и золото-полиметаллической руды на Закарпатье, в который
собирается вложить примерно $100 млн. Три лицензии на добычу и разведку
полиметаллических руд в Западной Украине компания получила в сентябре 2016 года.
Avellana Gold занимается разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в
Украине и странах Восточной Европы. В 2016 году компания приобрела предприятия
"Карпатская рудная компания" и "Западная геологоразведочная компания", обладающие
специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд в Западной
Украине (Мужиевское, Береговское и Квасовское месторождения). Учредителями
"Карпатская рудная компания" были Валерий Бредихин и ООО "ГГП "Брик", директором
которого также был Бредихин. Он имел общую фирму "Линкруст" с женой экс-министра
МВД Виталия Захарченко Людмилой. Летом 2016 года владельцем 100% акций "Карпатская
рудная компания" стала кипрская фирма "Аvellana gold ltd", владельцем которой указан
гражданин США Сэвэдж Брайан.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ

Кременчугский стальзавод после роста объемов
производства уходит в пике падения
17.04.2019

В январе-марте 2019 года, по сравнению с январем-мартом 2018 года,
ПАО "Кременчугский Сталелитейный Завод" уменьшил выпуск продукции
на 27,7% - до 4292 тонн литья.
При этом на предприятии отметили, что проходит сокращение - более полутысячи
работников в марте-апреле будут уволены. На заводе объяснили, что к сожалению,
вынуждены так поступить, так как приводят численность работников к объему заказов и
задолженностью перед предприятием "Укрзализныци".
Читать полностью >>>
По материалам kg.ua
ИНТЕРПАЙП начинает продажи черновых ж/д осей
на рынок Украины и СНГ
18.04.2019

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП во 2-м полугодии
2019 г. планирует начать продажи черновых железнодорожных осей на
украинский рынок и рынок стран СНГ с начальными объемами в 5 тыс. шт.
Старт продаж стал возможен после того, как ИНТЕРПАЙП НТЗ прошел все этапы в
рамках испытаний, получения клейма завода-изготовителя и сертификации промышленной партии ж/д осей. Межведомственная комиссия, в которую вошли представители
«Укрзализныци», обследовала процесс производства ж/д осей с предварительной
мехобработкой, подтвердила их высокое качество с высокими показателями безопасности
и выдала разрешение на производство черновых осей в промышленных объемах по ДСТУ
ГОСТ. Затем, ИНТЕРПАЙП НТЗ получил в Совете СНГ по железнодорожному транспорту
клеймо завода-производителя – обязательный отличительный знак, который должен
проставляться на каждой единице продукции. Без него эксплуатация ж/д осей запрещена,
тогда как его наличие – подтверждение соответствия продукции правилам технической
эксплуатации железных дорог Украины и СНГ. Завершающим этапом стало получение
сертификата соответствия на промышленные партии железнодорожных осей согласно
требований ДСТУ ГОСТ. На внутреннем рынке основными потребителями ж/д осей станут
украинские вагоностроители. Кроме того, ИНТЕРПАЙП рассчитывает принять участие в
тендерах «Укрзализныци». Александр Гарькавый, директор дивизиона железнодорожной
продукции ИНТЕРПАЙП: «Несколько лет назад мы сертифицировали черновые и чистовые
оси по европейским стандартам EN, TSI и американскому AAR. Они поставляются и успешно
эксплуатируются в подвижном составе на железных дорогах ЕС и США. Сертификация в
Украине, как это ни удивительно, заняла больше времени, чем на экспортных рынках. Тем
не менее она пройдена, и мы начинаем поставки этого продукта потребителям в Украине и
СНГ. Железнодорожная ось является одним из ключевых элементов безопасности
движения. ИНТЕРПАЙП самостоятельно осуществляет все производственные операции от
выплавки стали до получения готового изделия, благодаря чему обеспечивает полный
контроль качественных характеристик оси». ...
Читать полностью >>>
По материалам ИНТЕРПАЙП
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ЧАО "ПО "Стальканат-Силур" считает действия правительства России
об ограничении поставок в эту страну ряда продукции металлообработки
нерыночными и несправедливыми.
Как сообщил генеральный директор "Стальканат-Силур" Сергей Лавриненко,
принятое правительством РФ решение о запрете ввоза в Россию стальных канатов из
Украины не повлияет на деятельность компании. "Мы давно сокращаем поставки
продукции на российский рынок, он для нас давно не является приоритетным - мы
двигались и продолжаем двигаться на европейский рынок. Но небольшая часть продукции
реализовывалась в России. В частности, сейчас в пути была небольшая партия нашей
продукции для российского рынка, которую мы возвращаем", - сказал собеседник. При этом
он добавил, что "Силур" выдавливали с российского рынка как тарифными, так и
нетарифными способами. Отвечая на вопрос агентства, является ли справедливым
присутствие на украинском рынке канатов российских производителей и не должно ли
правительство принять соответствующие ограничения, гендиректор выразил надежду, что
Кабмин отреагирует соответствующим способом. "Мы не знаем, как отреагируют в
правительстве, но нам бы хотелось на соответствующий ответ с учетом наших интересов.
Так как из-за закрытия рынков потребители не пострадают, но пострадают производители
- а это рабочие места", - пояснил собеседник агентства. Как сообщалось, РФ запрещает ввоз
с Украины, в частности, некоторых видов стальной проволоки и канатов. Также
сообщалось, что в апреле 2019 г. Межведомственная комиссия по международной торговле
(МКМТ) поручила Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) возбудить
антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину некоторых стальных
торосов и канатов происхождением из РФ. В жалобе украинского производителя говорится,
что в 2016-2018 гг. цены импорта российских тросов и канатов были ниже себестоимости
его аналогичной продукции. В ходе проверки фактов МЭРТ пришло к выводу, что цена
импорта из РФ действительно ниже себестоимости производства. В 2018 г. также
существенно (на 29%) вырос объем импорта тросов и канатов из РФ в Украину. При этом
доля импорта из РФ в общем импорте тросов и канатов выросла на 58%. В России такие
тросы и канаты производят несколько крупных предприятий: "Северсталь-метиз",
Белорецкий металлургический комбинат и Магнитогорский метизно-калибровочный
завод. Комиссия считает, что импорт из РФ мог осуществляться по демпинговым ценам.
Поэтому МКМТ поручила Минэкономразвития начать и провести антидемпинговое
расследование в отношении импорта в Украину. ЧАО "Стальканат-Силур" (Одесса)
выпускает стальные, капроновые канаты и метизную продукцию.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Укрэксимбанк проиграл битву за
Мариуполь
25.04.2019

Трубный завод Алексея Азарова и Сергея Голубченко, находившийся в
залоге у госбанка, был продан по цене квартиры в Киеве, а затем достался
Ринату Ахметову. Ни один суд в 2016-2019 годах не увидел в этом никаких
нарушений.
Верховный суд Украины 22 апреля обнародовал постановление, которым отказал
Укрэксимбанку в отмене судов предыдущих инстанций в деле 908/2239/15-г. Госбанк
пытался добиться отмены решения судов образца 2018 года об утверждении отчета
ликвидатора и ликвидации мариупольского ООО «АГ Сталь» как юрлица. Претензий у
госбанка оказалось сразу несколько, и главная среди них – действия ликвидатора на этапе
продажи имущества ООО «АГ Сталь» привели к тому, что полученных средств оказалось
недостаточно для удовлетворения требований первой очереди кредиторов – то есть,
непосредственно Укрэксимбанка. В свое время контроль над «АГ Сталь» поровну делили
две группы собственников. К первой относилась семья бывшего заместителя мэра Киева
Анатолия Голубченко: бизнес по производству стальной полосы (штрипса) организовал его
родственник Сергей Голубченко, а сама компания называлась «Секонд Лтд». В 2008 году
завод начал выпускать сварные трубы, а в 2010 году появилась идея построить
электросталеплавильное производство в Мариуполе мощностью около 1 млн т стали и
стоимостью примерно $300 млн. Для этого семья Голубченко уступила половину бизнеса
фирме «Де Санктис-инвест», которую относили к орбите сына тогдашнего премьерминистра Николая Азарова Алексея. Тогда же «Секонд Лтд» был переименован в «АГ
Сталь», в первых буквах которого угадывался намек на фамилии его хозяев – Азарова и
Голубченко. После этого «АГ Сталь» попала в перечень инновационных проектов, которые
намеревался финансово поддержать Кабинет Министров Украины в 2011 г – по схожему
сценарию тогда развивал свой солнечный бизнес коллега Азарова по Кабмину Андрей
Клюев. И хотя проект «АГ Сталь» так и не был реализован, его ключевым кредитором, как и
в случае с Клюевым, оказался государственный Укрэксимбанк. Поначалу казалось, что
госбанку не придется фиксировать значительные убытки от работы с клиентом, проблемы
которого усугубились после начала войны на Донбассе. В 2014 г. «АГ Сталь» сократил
выпуск труб почти наполовину до 21 тыс. тонн, а в 2015 г завод остановился и
инициировал собственное банкротство. Его общий долг перед кредиторами составил около
360 млн грн, из которых на Укрэксимбанк пришлось 142 млн грн (претензии на 92 млн грн
из них были обеспечены залоговым имуществом). Это означало, что в случае продажи
активов на торгах в первую очередь гасился долг перед Укрэксимбанком. В июле 2015 г.
«АГ Сталь» была признана банкротом, а ликвидатором стал арбитражный управляющий
Тарас Лютый. Ему удалось продать на аукционе активы банкрота в 2016 году с третьей
попытки. Итоговая цена, по которой был продан целостный имущественный комплекс
вместе с оборудованием, землей и базой отдыха «Мохнатый шмель» в селе Стародубовка,
оказалась ниже стартовой (236,1 млн грн) на рекордные 98%. «Из протокола аукциона
№001/46-16 от 27.09.2016 года следует, что второй повторный аукцион по продаже
целостного имущественного комплекса ООО «АГ Сталь» состоялся, победителем признано
ООО «ТД Азовмашэкспорт» (участник, предложивший наивысшую цену лота), целостный
имущественный комплекс продан за 4 722 120 грн 43 копейки», – говорится в материалах
суда, куда обращался госбанк. Таким образом актив, выручка которого достигала 50 млн
долларов ежегодно, был продан по цене квартиры в Киеве – примерно за 180 тыс.
долларов. В Укрэксимбанке, рассчитывавшем на полное погашение задолженности, с таким
поворотом естественно не согласились и стали оспаривать в судах состоявшуюся сделку. Но
аргументы банкиров судьи не восприняли – Укрэксимбанк проиграл споры во всех
инстанциях, включая Высший хозсуд в 2017 году, который посчитал, что снижать цену
можно было сколько угодно, если на это было получено согласие залогового кредитора.
Банк такое согласие отрицал, но суд установил, что ликвидатор якобы обращался к нему за
разрешением на проведение аукциона, и, не получив ответа, заручился разрешением на
продажу от Хозсуда Запорожской области. В целом с 2016 по 2019 годы Укрэксимбанк не
выиграл ни одного суда в этом деле (как в вопросе отмены результата аукциона, так и
попытки отменить ликвидацию «АГ Сталь») и в итоге от всех сделок получил на свои счета
всего лишь 4 млн гривен. Другого исхода и не следовало ждать. Большую часть
кредиторской задолженности «АГ Сталь» и контроль над его комитетом кредиторов еще в
2015 г. получили кипрские Allmarks Trading Limited и Таmins Commercial Limited. …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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Интерпайп НМТЗ увеличило чистый
доход на 33,2%

ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

25.04.2019

ЧАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" ("Интерпайп
НМТЗ", Днепропетровская обл.) по итогам 2018 года увеличило чистый
доход на 33,2% - до 2 млрд 83,553 млн грн.
Согласно отчету, "Интерпайп НМТЗ" в 2018 г. нарастил чистый убыток на 43,7% - до
172,876 млн грн, доналоговый убыток - на 41,3%, до 214,808 млн грн, консолидированный
доналоговый убыток - на 38,9%, до 209,574 млн грн. Нераспределенная прибыль на конец
года составила 212,873 млн грн. В 2018 году предприятие произвело 108,151 тыс. тонн
труб, в 2017-м - 96,752 тыс. тонн. Как сообщалось, за 2018 год "Интерпайп НМТЗ" нарастил
текущие обязательства на 15,9% - до 1 млрд 889,141 млн грн, но снизил долгосрочные - на
41,4%, до 36,772 млн грн. В то же время завод снизил дебиторскую задолженность на 8,4% до 1 млрд 347,391 млн грн. Активы "Интерпайп НМТЗ" в 2018 возросли на 2,6% - до 2 млрд
375,149 млн грн, в том числе основные средства снизились на 3,4% - до 314,530 млн грн. В
планах компании - в 2019 году отгрузить трубы стальные электросварные в объеме
129,293 тыс. тонн на сумму 2 млрд 437,650 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Сергей Тигипко обжалует штраф АМКУ за нарушения
при покупке Днепрометиза
27.04.2019

Группа компаний "ТАС" обжалует в суде наложенный АМКУ штраф в
55 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической
конкуренции при приобретении акций ЧАО "Днепрометиз".
Группа не согласна с решением АМКУ относительно нарушения законодательства о
защите экономической конкуренции при приобретении ЧАО "Днепрометиз" и обжалует его
в судебном порядке. "Группа "ТАС" считает данное решение предвзятым, и базирующемся
исключительно на субъективном толковании определенными членами АМКУ
законодательства Украины", - указано в заявлении группы. При этом отмечается, что в
соответствии с требованиями действующего законодательства, группа "ТАС" еще в 2017
году официально обратилась к АМКУ с заявлением о предоставлении разрешения на
концентрацию с момента осуществления концентрации. "Несмотря на то, что законом
предусмотрен максимальный срок рассмотрения заявления в 45 дней, АМКУ открыл дело и
затянул процесс рассмотрения вопроса на полтора года, фактически помешав нормальной
хозяйственной деятельности ЧАО "Днепрометиз". Несмотря на беспрецедентно
длительный срок рассмотрения вопроса относительно концентрации, члены АМКУ не учли
ни одного объяснения группы "ТАС" и приняли решение, исходя из собственного
субъективного толкования норм законодательства о защите экономической конкуренции",
- констатируют в группе. При этом в заявлении указывается на беспрецедентный размер
штрафа – 55 млн грн, что составляет более чем полугодовой фонд оплаты труда ЧАО
"Днепрометиз" для более 700 работников. "С целью защиты отечественного бизнеса,
группа "ТАС" будет опротестовывать решение АМКУ в судебном порядке и убеждена в
объективном решении суда в этом споре. В группе "ТАС" уверены, что данное решение
АМКУ не повлияет на текущую работу ЧАО "Днепрометиз" и на планы относительно его
последующего развития", - резюмируется в заявлении группы. Напомним,
Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 55 млн гривен группу "ТАС" за покупку
с нарушением законодательства об экономической конкуренции и санкционного
законодательства производителя металлических изделий завода "Днепрометиз" (Днипро)
у одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний "Северсталь" (Россия). Предприятие "Днепрометиз" является
публичным акционерным обществом и специализируется на выпуске низкоуглеродистой
продукции: проволоки, сеток, гвоздей. Поставки осуществляются на рынки Украины и
России, в Европу, страны Содружества Независимых Государств. Devisal Limited является
миноритарным акционером ряда компаний Сергея Тигипко (СК "ТАС", СГ "ТАС", ТАС Эссет
Менеджмент). Конечным бенефициарным собственником Devisal является Сергей Тигипко.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua, ukranews.com
Кременчугский завод металлоизделий в 2018 г.
получил 0,4 млн грн прибыли
06.05.2019

ПАО "Кременчугский завод металлических изделий" (Полтавская
обл.) по итогам 2018 года получило чистую прибыль в размере 417 тыс. грн,
тогда как завершило 2017 год с чистым убытком 14 тыс. грн.
Согласно годовому отчету предприятия, чистый доход возрос на 10%, до 27,207 млн
грн. Нераспределенная прибыль на конец 2018 г. составила 4,257 млн грн. "Кременчугский
завод металлических изделий" создано в 1994 году на базе ГП "Кременчугский завод
спецметаллоконструкций и изделий связи" путем его корпоратизации. В 2008 г.
Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) приобрел Кременчугский завод
металлических изделий. Компании AS Skinest Finants (Эстония), являющейся акционером
КВСЗ, принадлежит 75% ПАО "Кременчугский завод металлических изделий". Уставный
капитал ПАО составляет 1067,2 тыс. грн, номинал акции - 0,05 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 МЕТАЛОСЕРВІС (МЕТАЛОТОРГІВЛЯ)

Кабмин сделал Калуш
«Смольным»
15.04.2019

Эстонским владельцам ООО «КарпатСмолы» удалось закрыть
украинский рынок от российских смол для ДСП. При этом в калушской
компании до сих пор виден «след» бывших хозяев из РФ.
Кабмин 10 апреля 2019 г. утвердил предложенный Министерством экономического
развития и торговли (МЭРТ) расширенный перечень продукции российского происхождения, запрещенный к ввозу в Украину. В новом списке товаров, наряду с железнодорожным
электрооборудованием и пружинами для вагонов, высоковольтными проводами свыше
1КВ и банками для консервации, оказались карбамидоформальдегидная смола (КФС) –
связующий компонент для производства древесных плит, и карбамидоформальдегидный
концентрат (КФК) – сырье для изготовления КФС. Таким образом, единственный
производитель смол и один из немногих производителей концентрата в Украине – ООО
«КарпатСмолы» (г. Калуш) намерено довершить разгром конкурентов и обеспечить себе
полное доминирование на украинском рынке, где потребителем его продукции являются
такие крупные производители листовых материалов на основе древесины, как «Свиспан
Лимитед», ЧАО «Коростенский завод МДФ», ЧАО «Фанплит» и другие. Весной 2017 года
«КарпатСмолы» инициировало антидемпинговое расследование в отношении поставок в
Украину КФК и КФС, произведенных в России. Руководство предприятия утверждало, что
из-за наплыва в страну продукции ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Щекиноазот», ПАО
«Метафракс» и других российских компаний, оно не в состоянии загрузить свои
производственные мощности.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
На НПП «ЗАРЯ» прошел
внешний аудит
16.04.2019

В апреле этого года НПП «Заря» посетили представители
нотифицирующего органа по сертификации продукции «МИНПРОЕКТ» ЕАД
(София, Болгария).
Целью визита делегации стала оценка соответствия ЗаряД требованиям Директивы
2014/28/ЕС по «Модулю В: ЕС исследование типа». А система менеджмента качества
предприятия проходила проверку для расширения сферы по «Модулю Д: Соответствие
типу на основе обеспечения качества по производству». Со стороны предприятия
организаторами визита аудиторов выступили технологический отдел во главе с главным
технологом Евгением Мамцом, работу с документацией обеспечивал отдел управления
качеством и стандартизации под руководством директора по качеству Мариной Долгих,
проведение испытаний проводилось на площадке производства 2. Так, совместно с
представителями «МИНПРОЕКТ» были проведены испытания по определению взрывчатых
показателей ЗаряД, а также предоставлены документы, подтверждающие обеспечение
непрерывного контроля качества на всех этапах производства. Международные аудиторы
высоко оценили уровень систем контроля качества на предприятии. Успешное
прохождение аудита имеет особое значение, так как позволяет предприятию выйти на
европейский рынок с новым видом продукции. …
Читать полностью >>>
По материалам НПП «Заря»
ОПЗ закрыл долги, но все еще не может
запуститься
18.04.2019

После получения первой части денег с выигранной у налоговой
инспекции апелляции, ОПЗ рассчитался долгами. Но ПАО “Укртрансгаз” до
сих пор не дает завести газ от нового поставщика для работы предприятия.
Выиграв суд, ОПЗ смог рассчитаться с долгами, однако, по словам первого зам
директора ПЗ Николая Щурикова, “Укртрансгаз” выставляет условия, которые не
соответствуют законодательству и не дает завести газ для нормальной работы завода. «Мы
выиграли суд у налоговой о взыскании в пользу завода более 489 млн грн. Уже получили
первые 50 млн, по которым закрыли задолженность по налогам и заработной плате. Но
пока проблемы с “Укртрансгазом” продолжаются. Они в ручном режиме не дают новому
давальцу газа зайти на их электронную площадку», – рассказал первый замдиректора ОПЗ
Николай Щуриков. Он добавил, что на данный момент неизвестно, когда пройдет запуск
завода в “полную силу”, но сейчас он сбалансирован и все долги погашены. В данный
момент завод работает только в режиме перевалки аммиака из Тольятти, который идет по
трубе, в том числе аммиак, которые покупается для внутреннего рынка Украины. Стоит
отметить, что на заседании комиссии Одесской ОГА также указали на проблемы с
поставкой газа в ОПЗ, но основным вопросом стала продажа завода. Основным кандидатом
в покупатели до сих пор остается ПАО “Аграрный фонд”. Напомним, ОПЗ не смог
запуститься в феврале из-за непродуманной электронной системы “Укртрансгаза”, которая
не предусматривает введение еще одного поставщика газа. После чего экс-глава Одесской
ОГА Максим Степанов заявил, что есть несколько путей запуска ОПЗ: отдать завод в
управление и аренду НАК “Нафтогаз Украины” или ПАО “Аграрный фонд”
Читать полностью >>>
По материалам yuzhny.info

АО "Украинская горно-металлургическая компания"
снизила чистый доход на 44,6%

Химический завод в Павлограде приспособили
для нужд ВСУ

25.04.2019

ЧАО "Украинская горно-металлургическая компания" (УГМК, Киев) по
итогам работы в 2018 г. снизила чистый доход на 44,6% по сравнению с
предыдущим годом - до 1 млрд 736,019 млн грн.
Компания завершила 2018 г. с чистым убытком в размере 102,747 млн грн, тогда как
в 2017 г. получила чистую прибыль 149,255 млн грн. Непогашенный убыток на конец
прошлого года составил 102,267 млн грн. "Ухудшение финансовых результатов связано с
длительным снижением цен на металлопрокат в среднем на $100 за 1 тонну. Спад цен
начался с марта 2018 года и продолжался до конца 2018 года, что привело к снижению
маржинальной прибыли. Также убыток обусловлен снижением оптовых объемов продаж,
которые возникли в результате монополизации рынка, и значительным снижением
объемов продаж в регионах, где было введено военное положение", - поясняется в отчете.
УГМК создана в 1998 г. Занимает лидирующие позиции среди металлотрейдеров Украины
по продажам металлопроката и труб. По данным УГМК на конец 2018 года, в собственности
компании Trotio Holdings Limited находится 49,9999% акций ЧАО, Frankiro Holdings Limited
(обе - Кипр, зарегистрированные по одному юридическому адресу) – 34,163947%. При этом,
согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей и общественных
организаций, конечными бенефициарами являются Сергей Тарута и гражданин Армении
Саргис Исраэлян. Ранее бенефициарами значились С.Тарута и гендиректор "ИСД" Олег
Мкртчан. Кроме того, в собственности компаний Lanacomo Limited и Leadpoint Holding (обе Кипр) находится по 5,418% акций УГМК. Уставный капитал УГМК составляет 22,028 млн
грн, номинал акции – 1 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

24

02.05.2019

Павлоградский
химический
завод
занимается
массовым
восстановлением ракет к реактивным системам залпового огня "Смерч" и
изготовлением топлива для ракетных комплексов "Ольха".
В программе "Тропами войны" телеканала ZIK отметили, что сбор восстановленных
реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня калибра 300 миллиметров
БМ-30 "Смерч" проводится в цехе конечного сбора Государственного предприятия "Научнопроизводственное объединение "Павлоградский химический завод". В цехе два полузаряда
соединяются в одно целое. Затем к ним монтируется сопло двигателя. Также в этом цехе
устанавливается боевая часть. Уже готовая ракета будет поставляться в украинскую
армию. Исследователи в научно-исследовательском институте со штатом 900 сотрудников,
благодаря технологиям изготовления новых видов ракетного топлива, добились
возможности восстановления старых советских ракет, и оснащение новых. Генеральный
директор химического завода Леонид Шиман отметил, что предприятие способно
производить топливо не только для комплексов РСЗО, но и для боевых ракет значительно
большей мощности, среди которых ракеты малой и средней дальности. Стоит заметить, что
"Павлоградский химический завод" включен в исполнении Государственного оборонного
заказа (ГОЗ) и участвует в испытаниях модернизированного комплекса РСЗО с
корректируемой ракетами повышенной дальности "Ольха-М".
Читать полностью >>>
По материалам 24tv.ua

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

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

Завод фотопленок Свема выставили
на продажу за 400 000 грн

ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ ЗІ СКЛА)

03.05.2019

Завод видео - и фотопленок Свема в Шостке Сумской области
выставлен на продажу, сообщается на сайте Министерства юстиции. Об этом
сообщает служба новостей портала biz.liga.net
Имущество заброшенного советского завода планируют продать на общую сумму
404 669 грн. В основном перечне на продажу числятся: трансформаторная подстанция - 29
951 грн; насосная станция - 13 113 грн; насосная станция артезианской воды - 82 572 грн;
насосная №2 - 105 273 грн; здание - 3 370 грн; боксы для автомашин (гараж) - 63 590 грн;
отделение стоков насосной - 9 602 грн; распределительный пункт - 82 095 грн; контора,
бытовое помещение цеха - 15 103 грн. Исходя из стоимости лотов, самыми ценными
объектами являются насосные станции. Аукцион проведут 31 мая. Как известно, завод
"Свема" был основан в городе Шостка в 1931 году. После распада СССР производственное
объединение "Свема" перешло в собственность Украины. В настоящее время 91,6% акций
"Свемы" принадлежит государству, 8,4% — физическим и юридическим лицам. На
предприятии выпускали кино- и фотопленку, фотобумагу, а также рентгеновскую пленку и
магнитную ленту для видео- и звукозаписи. На пленку "Свемы" было снято большинство
советских фильмов. В постсоветский период производство постепенно сокращалось вплоть
до полного прекращения. "Свема" занимает площадь около 200 га, на ней расположено
более 200 корпусов. Большинство из них находится в заброшенном состоянии.
Конкурирующая со "Свемой" компания "Тасма", выпускавшая в то время более слабую по
качеству продукцию, в отличие от украинской, осталась на плаву и существует до сих пор.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

Читайте также: Объявление о проведении аукциона по
продаже имущества ОАО "АК "Свема" >>>

Черкасский «Азот» выплатит долг «Черкассыоблэнерго»
в размере 1,85 млрд грн до 2027 г.
03.05.2019

Хозяйственный суд Черкасской области утвердил мировые
соглашения
между
«Черкассыоблэнерго»,
подконтрольным
Фонду
государственного имущества, и черкасским “Азотом”, принадлежащим Group
DF олигарха Дмитрия Фирташа.
“2 апреля 2019 г. старший государственный исполнитель отдела принудительного
исполнения решений Департамента ГИС Министерства юстиции Украины Башилов В.А.
обратился в хозяйственный суд Черкасской области с заявлением, в которой просил
рассмотреть мировое соглашение, заключенное 28 марта т.г. между ПАО “Черкассыоблэнерго”, как взыскателем, и публичным акционерным обществом “Азот” – говорится в
определении суда, утвердившего 12 апреля мировое соглашение. По нему “Азоту” была
предоставлена рассрочка по уплате долга в размере 1,089 млрд грн плюс штрафы и пеня до
2027 года включительно. В тот же день вторым определением было утверждено мировое
соглашение еще на 636 млн грн с аналогичными условиями. Тексты мировых соглашений
суд опубликовал 23 апреля. На протяжении 2016-2017 гг “Черкассыоблэнерго” выиграло
суды о взыскании долгов с ПАО “Азот” за поставленную и не оплаченную в 2014-2016 годах
электроэнергию. В середине 2018 году было открыто исполнительное производство: за это
время исполнительная служба из-за убыточности химзавода принудительно взыскала с
него всего несколько миллионов гривен. В течении этого времени и “Черкассыоблэнерго” и
“Азот” добивались утверждения в судах их проектов мировых соглашений, которые,
впрочем, заворачивались из-за сопротивления целой когорты государственных органов:
Национального антикоррупционного бюро, Фонда госимущества и ГП “Энергорынок”. …
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media

В Лисичанске восстанавливать стеклозавод «Пролетарий»
нецелесообразно - министр
19.04.2019

В Лисичанске восстановление стеклозавода «Пролетарий» нецелесообразно, поскольку он находится в опасной близости от фронта и не может
выпускать конкурентную продукцию.
Об этом говорит Министерство экономики в письме, которое пришло в ответ на
обращение депутатов Лисичанского горсовета. До недавнего времени имущественный
комплекс этого предприятия арендовало ПАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий»,
подконтрольное бывшему мэру Лисичанска, а ныне нардепу Сергею Дунаеву. Формально
завод оставался в госсобственности. В 2017 г. дунаевское ПАО объявлено банкротом, после
чего активы завода вернулись под контроль государства. Что будет с заводом дальше - пока
не ясно, но вариантов развития событий немного. Если производство не будет возобновлено, «Пролетарий», скорее всего, окончательно прекратит свое существование и разделит
судьбу других предприятий Лисичанска, от которых остались лишь руины. В феврале 2019
г. депутаты Лисичанского горсовета направили запрос в Минэкономики по поводу
дальнейшей работы стеклозавода. Ответ министра Степана Кубива оптимизма не внушает.
На восстановление коммуникаций и запуск предприятия необходимо несколько десятков
миллионов гривен. По словам министра, завод не способен выпускать конкурентоспособную продукцию, а близость линии фронта делает его запуск невозможным. Такая позиция
чиновников выглядит странно и требует пояснений. Еще в 2011 г. завод демонстрировал
довольно неплохие показатели и получал прибыль. До того, как производство попало в
руки Сергея Дунаева, никаких проблем с конкурентоспособностью продукции не
возникало. Одним из вариантов решения проблемы «Пролетария» Минэкономики видит
переоборудование завода в индустриальный парк с соответствующей инфраструктурой. Но
каким образом такой шаг решит проблему близости линии фронта - не ясно. Кроме того,
переоборудование завода в любом случае потребует значительных инвестиций. Не легче
ли вложить деньги в переоснащение производства, закупку нового оборудования и
усовершенствования технологии производства, чтобы сделать выпуск продукции более
рентабельным? К сожалению, никаких расчетов в письме из Минэкономики нет. Но самым
логичным выглядит на данный момент именно такой шаг. Спасти стеклозавод от гибели и
разграбления сегодня может только государство. Найти частного инвестора для такого
предприятия, расположенного в близости от фронта, сейчас практически невозможно.
Рассчитывать «Пролетарию» остается только на государственные инвестиции, но в связи с
политической неопределенностью быстро этот вопрос не решится. Завод остановлен в
2013 г. - в разгар «стабильности» Януковича. Структуры Сергея Дунаева, который получил
контроль над стеклозаводом в 2009 году, загнали предприятие в огромные долги и довели
его до банкротства. До 2017 года завод еще работал, занимаясь в основном переработкой
давальческого сырья, но в октябре 2017 хозяйственный суд Луганской области признали
его банкротом. По итогам 2016 года убытки «Пролетария» составили около 700 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам informator.media
 СВІТЛОТЕХНІЧНА & КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА

На постачання ЗСУ надійшла система світлосигнального
обладнання вітчизняного виробництва
15.04.2019

ДФС хоче в суді стягнути 103 млн грн з
"Укрхімтрансаміака"
07.05.2019

Шостий апеляційний адмінсуд 23 квітня повернув Офісу великих
платників податків ДФС його апеляційну скаргу на ухвалу Окружного
адмінсуду м. Києва від 18.02.2019 по справі №826/5872/18.
Суд першої інстанції констатував, що “оскільки Офіс великих платників податків
ДФС звернувся до адміністративного суду за відсутності передбачених законом підстав, суд
вважає, що даний спір не може розглядатися в порядку адміністративного судочинства”
(цитата). “Суд звертає увагу, що системний аналіз норм Податкового кодексу України та
інших нормативних актів не може бути підставою звернення Офісу великих платників
податків Державної фіскальної служби до адміністративного суду із позовом про стягнення
частини чистого прибутку за відсутності прямого посилання на таке право у законі”, йшлося в ухвалі Окружного адмінсуду м. Києва від 18.02.2019. У свою чергу суд апеляційної
інстанції повернув для Офісу великих платників податків ДФС його апеляційну скаргу,
оскільки її недоліки не були усунуті позивачем.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

На постачання Збройних Сил надійшла система світлосигнального
обладнання вітчизняного виробництва На постачання ЗСУ надійшла система
світлосигнального обладнання вітчизняного виробництва.
Нова система світлосигнального обладнання «Фотон» українського виробництва
днями була офіційно прийнята на постачання Збройних Сил України. Новинкою вже
обладнали чотири військові аеродроми. Нещодавно завершили розгортання системи й на
Черкащині. «Над створенням комплекту ми працювали із підприємством-виробником
понад три роки. Серед головних вимог до нього - застосування сучасних технологій,
відповідність міжнародним стандартам та найголовніше - незалежність від закордонних
постачальників. Це нам вдалося реалізувати», - розповів провідний спеціаліст
командування Повітряних Сил ЗС України Володимир Манаєнков. Обладнання має гарантію
5 років чи 5 тисяч годин. На аеродромі у Хмельницькій області, де воно й тестувалося,
комплект безвідмовно працює вже протягом трьох років. Володимир Манаєнков також
додав, що найближчим часом світлосигнальне обладнання також планують встановити на
військових аеродромах Вінниччини та Полтавщини. Крім того, є замовлення на поставку
комплектів до авіаційних частини Сухопутних військ та Військово-морських Сил.
Читать полностью >>>
По материалам МОУ

Компанія «Карпатнафтохім» оголосила про намір
збудувати нову установку

Як американська компанія робить "начинку" для
ТехноГіганта в Ужгороді

09.05.2019

Підприємство буде виробляти оксид пропілену. Сировина – пропілен,
який вже виробляють на підприємстві – його постачатимуть з цеху піролізу
трубопроводом та перекис водню.
На сайті Мінекології оприлюднено повідомлення «КАРПАТНАФТОХІМу» про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля будівництва нової устав ноки
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості,
інформують "Вікна". Будівництво установки з виробництва оксиду пропілену планується
здійснювати на території ТОВ «Карпатнафтохім» в межах орендованої земельноїділянки, на
площі близько 1500 кв. метрів. Майданчик розташований в південно-західній частині
території ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ», біля залізничної станції підприємства. На майданчику
розмістять установку з виробництва оксиду пропiлену та склад перекису водню. Загальна
площа забудови установки становить близько 177 кв. метрів, її висота – близько 36 м. Склад
перекису водню передбачено розмістити на незабудованій ділянці, поряд з існуючим
складом їдкого натру, його максимальна ємність – 240 куб. метрів. Перекис водню
зберігатимуть у трьох наземних резервуарах по 80 куб. метрів кожен, один з яких –
аварійний. Склад оксиду пропілену матиме максимальну проектну ємність – 320 куб.
метрів, готова продукція буде зберегтися у чотирьох наземних резервуарах по 80 куб.
метрів кожен. Відвантаження оксиду пропілену заплановано в залізничних цистернах, для
цього тут встановлять нові насоси. Потужність установки з виробництва оксиду пропілену
становить 2 700 тонн на рік, потреба у сировині – 2000 тонн на рік пропілену і майже 3 000
тонн на рік 60-ти відсоткового розчину перекису водню. Оксид пропілену — безбарвна
прозора рідина з ефірним запахом. Є отруйною речовиною, має цитотоксичну та мутагенну
дію. Оксид пропілену є пожежо- і вибухонебезпечним. Здебільшого використовується як
сировина для виробництва поліуретанових пластмас та пропіленгліколю. На офіційному
сайті ТОВ «Виробнича групу Техінсервіс» (інжинірингова і машинобудівна компанія з
головним офісом у Києві) зазначено, що саме ця компанія є розробником та
проектувальником нової установки. Запуск установки заплановано на червень 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами vikna.if.ua
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Назва Jabil мало що скаже пересічному українцеві. Однак, як кажуть у
самій компанії, будь-яка користувацька електроніка так чи інакше пов'язана
з Jabil. Про це пише видання biz.nv.ua
А значить, і з Україною, а точніше - з виробничими потужностями в Ужгороді, куди
американська компанія продовжує активно інвестувати. Зовсім нещодавно, 15 березня,
американська компанія Jabil Circuit відкрила в с. Розівка під Ужгородом новий виробничий
майданчик. Інвестиції в розширення бізнесу в Україні - завод збірки електроніки - склали
16 мільйонів доларів, говорить гендиректор Jabil в Україні Сергій Карцев. В Ужгороді
компанія присутня вже давно - з 2004 р. Перший завод запустили в 2007 році. У січні 2018 р.
розпочалося нове розширення бізнесу. Тоді компанія анонсувала, що починає будувати
новий виробничий майданчик: загальна площа потужностей склала після запуску понад 46
тисяч квадратних метрів. Для порівняння: це приблизно півтора Майдани Незалежності.
Станом на початок поточного року на заводах Jabil в Україні працювало близько трьох
тисяч співробітників. Очікується, що розширення виробництва створить ще дві тисячі
робочих місць. Материнська компанія займається розробкою продуктових рішень, готує
повний промисловий дизайн, веде виробництво, постачання й управління продуктами.
Кількість партнерів Jabil перевалює за три сотні, всього ж американський гігант працює в
26 країнах. Закарпатські потужності компанії - єдині в Європі, які випускають продукцію
повного циклу. "Будь-яка електроніка, якою ви користуєтеся, так чи інакше має відношення
до Jabil", - хвалиться Карцев. З моменту старту ужгородський завод випустив уже більше
100 мільйонів пристроїв. Основна продукція - близько двох третин - створюється для
телеком-сфери. Наприклад, український завод давно співпрацює з Nokia. Крім того,
ужгородський завод випускає технологічну "начинку" для ринку розумних будинків. Є і
споживчі товари - наприклад, ТВ-приставки IPTV Set Top Box. Або побутова техніка. Один із
замовників закарпатського відділення Jabil - бренд кавоварок Nespresso. Останнім часом
зростає кількість клієнтів з автомобільної сфери - це викликано розвитком індустрії
електрокарів, у яких чимало електроніки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

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

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

ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова може втратити понад
21 га землі через недбалість

Заводу "Кузня на Рибальському" заплатили 75,2 млн
за Подільський міст
06.05.2019

У квітні завод Сергія Тігіпка "Кузня на Рибальському" отримав 75,2
мільйона гривень за участь у будівництві Подільського моста. Про це
повідомляє Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch.
Гроші перерахував генеральний підрядник будівництва мосту приватна фірма ТОВ
"Еко-Буд-Трейд". Остання отримала кошти від комунального підприємства "Дирекція
будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". В 2017 році ТОВ "Еко-Буд-Трейд" за
результатами тендерів уклало дві угоди з Дирекцією на будівництво Подільського моста на
4,33 млрд та 1,76 млрд гривень, загальною вартістю 6 млрд гривень. Тоді ж приватна фірма
уклала договори субпідряду з "Кузнею на Рибальському", яка на той момент належала
чинному президенту Петру Порошенку. За інформацією "Bihus.Info" влітку 2017 року
"Кузня" отримала 150 млн гривень за постачання металевих конструкцій для будівництва
Подільського мосту. У свою чергу "Кузня" закуповувала товар у російського бізнесу. З
серпня 2018 року проводиться досудове розслідування за результатами будівництва
даного мосту. "Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП
"Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" можливо допущено розтрату
бюджетних коштів в особливо великих розмірах з боку ПАТ "Мостобуд" та ТОВ "Еко-БудТрейд" під час будівництва Подільсько - Воскресенського мостового переходу через річку
Дніпро, що виразилась в відсутності контролю за діяльністю генпідрядників при виконанні
робіт по зобов'язаннях, які виникли при отриманні авансової виплати, завищенні вартості
виконаних робіт і матеріалів, що підтверджено аудиторським висновком Київської міської
державної адміністрації", - йдеться в судових матеріалах. Як відомо Подільський мостовий
перехід будується з 1993 р. Раніше StateWatch повідомляв, що завод "Кузня на
Рибальському" отримав 22,9 млн гривень передплати за ремонт двигунів військового
корабля. Нагадуємо, завод "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська Кузня") був
створений у 1862 році. У 1995 році його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого
управляє фонд Прайм Ессетс Капітал. З початком війни на Донбасі завод освоїв
виробництво нових розробок оборонного призначення. Там випускають бойові модулі і
бронемашини, а також гранатомети і зенітні установки. Із 2016 року Кабінет міністрів
дозволив заводу здійснювати експорт товарів військового значення. Це допомогло
підприємству, яке щорічно несло багатомільйонні збитки, збільшити кількість замовлень. У
2017 році його прибуток склав 18,6 млн грн, а виручка — 776 млн грн. Восени 2018 року
група "ТАС" Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про покупку ПрАТ "Завод
"Кузня на Рибальському". За даними ЗМІ, Тігіпко заплатив Порошенко і Кононенко за
"Кузню" близько 300 млн доларів. Нагадаємо, що в кінці лютого 2019 року Тігіпко розповів,
що планує побудувати на територіях заводу "Кузня на Рибальському" житловий масив і
великий торгово-офісний центр.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ПАО "Мотор Сич" в I кв.-2019 получила
убыток в 161 млн грн
08.05.2019

ПАО "Мотор Сич" по итогам работы в январе-марте 2019 г. получила
чистый убыток по МСФО в размере 161,47 млн грн, тогда как аналогичный
период 2018 г. компания завершила с чистой прибылью в 542,02 млн грн.
Согласно финансовому отчету "Мотор Сич", размещенном на сайте компании в
пятницу, чистый доход ПАО по итогам первого квартала 2019 года сократился в сравнении
с аналогичным периодом 2018 года на 19,5% - до 2 млрд 135,98 млн грн. ПАО "Мотор Сич" один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а
также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100
стран мира. По итогам января-сентября 2018 г. ПАО сократило консолидированную чистую
прибыль по МСФО на 79,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 543,31 млн
грн, ее консолидированный чистый доход уменьшился на 13,17% - до 7 млрд 908,15 млн
грн. Финрезультат за 2018 г. официально компанией не обнародовался. Как сообщалось, с
23 апреля 2018 года обращение акций ПАО "Мотор Сич" на фондовых площадках
"Украинская биржа" (УБ) и ПФТС приостановлено в связи с решением Шевченковского
райсуда Киева от 20 апреля об аресте по ходатайству следователя СБУ 56%-го пакета акций
компании, находящегося в опосредованном владении собственника китайской Beijing
Skyrizon Aviation Industry Investment. Обращение акций "Мотор Сич" заблокировано до
завершения досудебного расследования СБУ, открытого осенью 2017 года в связи с
подозрением в сговоре и попытке ликвидации группой лиц имеющего важное значение для
обороноспособности и экономики государства предприятия через продажу и вывод его
акций за пределы Украины. В сентябре 2017 года по ходатайству следствия Шевченковский
райсуд Киева арестовал сконцентрированные в собственности пяти оффшоров и
находящиеся на счетах хранителя - компании "Драгон Капитал" - 41% акций ПАО "Мотор
Сич". Согласно обнародованным в мае 2017 года планам украинской стороны, "Мотор Сич"
и китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. отрабатывают программу
партнерства, предусматривающую лицензионное производство украинских авиационных
двигателей на мощностях в КНР. Программа включает также инвестиционные планы
китайской стороны вложить порядка $250 млн в модернизацию мощностей "Мотор Сичи".
В апреле 2018 года в ходе рабочей встречи первого вице-премьера, главы МЭРТ Степана
Кубива и замглавы МЭРТ Юрия Бровченко с послом КНР в Украине Ду Веем и
представителем китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd, стороны
озвучили взаимную заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации вокруг
"Мотор Сич" с учетом двусторонних интересов партнерства. До недавнего времени
крупнейшим акционером-физлицом ПАО "Мотор Сич" выступал почетный президент
предприятия, народный депутат от партии "Воля народа" Вячеслав Богуслаев,
задекларировавший в 2016 году уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций
"Мотор Сичи" с 15,8% до 1%. Нардеп также внес в полученные в 2016 году доходы
инвестиционный доход от принадлежащего ПАО "Мотор Сич" торговца ценными бумагами
"Мотор-Дилер" в размере около 1,07 млрд грн. По данным системы раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), согласно составленному
депозитарием реестру ПАО "Мотор Сич" от 10 февраля 2017 года, физлицо-владелец пакета
акций компании в размере 15,84671% сократило свою долю до 1,12142% (в том числе доля
голосующих акций сократилась до 1,17864% с 16,07979%). В то же время информация о
появлении у компании нового собственника с долей свыше 10% отсутствует.
Единственным крупным владельцем пакета по состоянию на конец 2016 года было АО
Business House Helena, AG (Панама) - 17,3113%. ПАО "Мотор Сич" участвует в реализации
гособоронзаказа (ГОЗ) и имеет стратегическое значение для экономики и
обороноспособности государства.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Неналежне оформлення прав постійного користування на 21,2 га в
столиці ВАТ "Меридіан", 50%+1 акцій якого належить ДК "Укроборонпром",
створило ризики заволодіння землею сторонніми особами.
Про це йдеться в звіті Держаудитслужби, який проаналізував проект "Марлін".
Аналогічна ситуація з не оформленням прав власності на 49 об’єктів нерухомості загальною
площею 61,4 тис кв.м. Натомість у своїх запереченнях аудиторам, представники ВАТ
"Меридіан" зазначили, що оформити нерухомість та землю в Києві завадили "об’єктивні
обставини" та колізії законодавства. Також аудитори зазначають, що виробництво
товариства повністю залежить від державного оборонного замовлення. За підрахунками
фахівців, на прикладі 2017 року, якби менеджмент "Мередіану" зумів знайти приватних
покупців на безпілотні авіаційні комплекси та іншу виготовлену техніку, то був би
забезпечений додатковий дохід у сумі до 60 млн грн. При цьому менеджмент ВАТ визнає,
що за відсутності щорічних замовлень від держави існує ймовірність втрати науковотехнічного потенціалу. В концерні "Укроборонпром" відповіли, що лише управляють
корпоративними правами держави щодо ВАТ "Меридіан". А менеджмент товариством
здійснюють незалежні виконавчі органи. Тому в концерні відмовилися коментувати
питання навколо неоформлення землі та нерухомості. 40% акцій ВАТ "Меридіан" належить
приватній фірмі ТОВ "Меридіан Союз", яку контролює відомий бізнесмен Вадим Гриб.
Останній вважається креатурою Валерія Хорошковського, під керівництвом якого в 2010
року влаштувався в Службу безпеки України. ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова входить в
перелік стратегічних підприємств України. Відоме виробництвом безпілотних авіаційних
комплексів Spectator для ЗСУ. Нагадаємо, ідентичну проблему з землею аудитори
зафіксували на київському бронетанковому заводі, який може втратити площу 47,1 Га у
межах Києва. Нагадуємо, аудит всього концерну "Укроборонпром" продемонстрував, що
майже половина підприємств – неефективні. У НАБУ повідомили, що розслідують 22
кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, які
входять до ДК "Укроборонпром".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
В Киеве демонтируют оборонный
завод «Арсенал»
03.05.2019

В центре Киева начались работы по демонтажу корпуса оборонного
завода Арсенал. Об этом сообщил бывший замминистра инфраструктуры
Украины Александр Кава на своей странице в Facebook.
«В Киеве разбирают здание военно-промышленного государственного завода
Арсенал на улице Московской. Фасадное здание было отдано в залог. Госпредприятие не
смогло выплатить кредит и здание продано как залоговое имущество с молотка», —
написал Кава и опубликовал фото с места событий. Напомним, корпус оборонного завода
Арсенал в центре Киева продали за рекордную цену – более 500 млн гривен. Об этом
сообщается на сайте системы электронных торгов СЕТАМ во вторник, 12 марта. "АБ
Укргазбанк продал через OpenMarket корпус №4 легендарного завода Арсенал в центре
Киева по адресу ул. Московская, 8 за 563 710 000 грн", – говорится в сообщении. На продажу
было выставлено нежилое здание – корпус №4, общей площадью почти 38 тысяч кв.м и
земельный участок площадью 1,36 га. В руководстве системы торгов отметили, что корпус
завода оказался самым дорогим среди всех лотов. Актив торговался достаточно долго, но
был продан без снижения цены. При этом не сообщается, кто стал покупателем. Отметим,
корпус завода Арсенал был выставлен на продажу еще в декабре 2017 года. Тогда в СЕТАМ
заявили, что здание и участок, расположенные в историческом центре Киева, имеют
огромную перспективу коммерческой застройки. Также сообщалось, что сейчас основным
видом деятельности завода Арсенал является производство деревянной тары.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Сумской завод "Насосэнергомаш" планирует реализовать
продукцию на 1,5 млрд грн
04.05.2019

АО "Сумской завод "Насосэнергомаш" в 2019 г. планирует реализовать
продукцию на 1 млрд 514 млн грн (в 2018 году чистый доход - 1 млрд 299,6
млн грн), в том числе на экспорт – на 1 млрд 373 млн грн.
Согласно финансовому отчету предприятия, поставки насосного оборудования и
запасных частей к нему планируются в Россию, Ирак. Индию, Иран, Болгарию, Сербию,
Германию. В 2018 г. чистый доход предприятия вырос на 15% по сравнению с 2017 годом.
Основными странами-покупателями были Германия, Россия, Казахстан, Украина, Индия,
Беларусь. Валовая прибыль "Насосэнергомаша" составила 237,08 млн грн, что на 19,7%
меньше, чем годом ранее, от операционной деятельности получено 5,19 млн грн убытка
против 140,08 млн грн прибыли. Чистая прибыль "Насосэнергомаша" по итогам прошлого
года составила 1,17 млн грн, тогда как в 2017 году она составляла 114,19 млн грн.
Предприятие в прошлом году произвело продукцию на 1 млрд 203,7 млн грн – на 15,8%
больше. При этом произведено 6671 насос, в том числе 459 отцентрованных (в 2017 году –
537), 201 ед. вакуумных (228 ед.). Также изготовлены запчасти на 407,66 млн грн (на 33,5%
больше). Насосного оборудования реализовано на 826,05 млн грн (63,6% объема
реализации). Себестоимость реализованной продукции выросла на 27% - до 1 млрд 062
млн грн. По оценке компании, структура продажи продукции в 2018 году демонстрирует
возрастание потребности в высокотехнологическом оборудовании, в частности, в насосах
для АЭС, магистральных нефтяных, для добычи и переработки нефти, энергетических,
однако этот рынок по-прежнему остается наиболее конкурентным, что обусловлено ростом
конкуренции на зарубежных рынках, введением в России мер поддержки отечественного
производителя.. В числе основных конкурентов на предприятии в сфере нефтяных насосов
- KSB, Ruhrpumpen (Германия), российские "ФГУП Турбонасос", ЗАО "Гидрогаз", АО
"Гидроаппарат"; в энергетический промышленности – Sulzer (Швейцария), Flowserve B.V.
(США), "Пролетарский завод" (РФ), а также украинское Сумское НПО; в сфере водяных
насосов – Сумской машзавод, "Техносила" (РФ): в сегменте АЭС – компания GANZ (Венгрия).
По информации завода, в 2018 году им приобретены основные фонды на 106,8 млн грн, в
частности, машины и оборудование на 54,2 млн грн. В текущем году на развитие
предприятия планируется направить 141 млн грн, в том числе на приобретение нового
оборудования – 127,6 млн грн. "Насосэнергомаш" выпускает сетевые, питательные,
центробежные перекачивающие и вакуумные насосы для разных отраслей
промышленности, в том числе для объектов тепловой и атомной энергетики, добычи
нефти, транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также для горнорудной,
металлургической, машиностроительной и химической отраслей. К началу 2019 года
среднесписочная численность работников завода составляла 2,531 тыс. чел. Согласно
данным НКЦБФР, по состоянию на третий квартал 2018 года владельцем 89,15% уставного
капитала "Насосэнергомаша" является зарегистрированная на Кипре H.M.S. Capital Limited. ..
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Сумское НПО завершило 2018 год с консолидированным
чистым убытком более 2 млрд грн

АО "Турбоатом" подписал соглашение с Институтом
электросварки имени Патона

06.05.2019

ПАО "Сумское машиностроительное НПО" (Сумское НПО) завершило
2018 год с консолидированным чистым убытком в размере 2 млрд 161,3 млн
грн, что вдвое превысило аналогичный показатель 2017 года.
Согласно обнародованной отчетности, в которой, помимо материнской компании,
учтены шесть дочерних предприятий, консолидированный чистый доход компании
сократился почти на 16% - до 837,32 млн грн. Снижение объемов реализации в 2018 г., как
и в предыдущем, на предприятии связывают с сокращением экспорта в РФ и страны СНГ
из-за политическо-экономической ситуации, сокращением инвестпрограммы российского
ОАО "Газпром" и политики этой страны по защите собственного производителя.
Объединение получило 124,37 млн грн консолидированного валового убытка против
178,76 млн грн годом ранее, а убыток от операционной деятельности составил 1 млрд 556
млн грн против 207,57 млн грн. Согласно финансовому отчету материнской компании, в
2018 году чистый убыток Сумского НПО увеличился на 93,3% к 2017 году, до 2 млрд 158
млн грн, а чистый доход от реализации сократился на 12,8% - до 759,8 млн грн. При этом
непосредственно реализация готовой продукции составила 463 млн грн (на 17,1% меньше),
остальное составил доход от реализации услуг, электро- и теплоэнергии. Из них 83,2%
было поставлено на экспорт (386 млн грн), в том числе страны дальнего зарубежья – 44,5%
(206 млн грн), Россию – 26,1% (121 млн грн). В 2019 году СНПО планирует 47,3% объема
реализации готовой продукции поставить в страны дальнего зарубежья, Среднюю Азию –
25,9%, Украину и СНГ – 21,6%, Россию – 5,2%. В 2018 году объединение приобрело долю в
ООО "ПроектЭнергоСервис" (Астана, Казахстан). Также объединение имеет долю в
ассоциированных предприятиях – ООО "Сумское машиностроительное НПО" (на конец 2018
года – 21,68%, себестоимость инвестиций – 216,37 млн грн) и консорциума
"Атоммашпроект" (50%, себестоимость инвестиций 50 тыс. грн). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 МЕТАЛООБРОБКА

АО "Запорожтрансформатор" в 2018г сократил
реализацию продукции на 30%
03.05.2019

АО "Энергомашспецсталь" планирует в 2019 году выпустить
продукцию в действующих ценах на 2,8 млрд грн
26.04.2019

ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск Донецкой обл.)
планирует в 2019 году выпустить продукцию в действующих ценах на 2
млрд 861 млн грн, что на 18,4% больше, чем в 2018 г.
Согласно информации в обнародованном в пятницу в системе НКЦБФР финансовом
отчете ЭМСС за 2018 год, на эту же сумму планируется реализовать продукцию. По данным
отчета, в 2018 году чистый доход ЭМСС от реализации продукции вырос на 58,2% - до 2
млрд 373 млн грн. Для выполнения запланированного показателя объема производства и
продаж в 2019 году компании необходимо выплавить 54,26 тыс. тонн жидкой стали (в 2018
году выплавлено 62,4 тыс. тонн – на 13% больше, чем годом ранее), изготовить 3,73 тыс.
тонн литья (3 тыс. тонн, на 17,4% меньше), а также 31,45 тыс. тонн поковок из слитков
(40,7 тыс. тонн, на 23% больше).. По данным ЭМСС, в 2018 году в натуральных показателях
наибольшую долю в общем объеме производства (57,9%) и продаж (57,1%) занял выпуск
двигателей и турбин (в 2017-м соответственно 43% и 46,5%), которых было реализовано
более чем на 1 млрд 356 млн грн. Помимо этого, в частности, завод реализовал 596 ед.
машин и оборудования для металлургии на 534,7 млн грн (в 2018 году - 490 ед. на 376,77
млн грн), а также узлов и деталей машин спецназначения на 146,2 млн грн (168 млн грн.).
Согласно отчету, валовая прибыль ЭМСС в 2018 году составила 289,14 млн грн против 59,3
млн грн годом ранее, операционная – 168 млн грн против убытка 485,6 млн грн, чистый
убыток составил 293,6 млн грн против 930,56 млн грн. Основными рисками 2018 года в
компании считают продолжение кризиса, и, как следствие, падение производства,
сокращение рабочих мест, рост цен на энергоносители и снижение конкурентоспособности
продукции. "Узким" местом остается механообрабатывающее производство, что, прежде
всего, вызвано тем, что с преимущественного производства сырья и полуфабрикатов ЭМСС
перешел на выпуск высокотехнологической продукции, которая прошла механообработку",
- констатируется в отчете.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА

ДП «Зоря»-«Машпроект» скупилась у заводу Лук’яненка
компресорами на півмільярда
05.05.2019

ДП «НВК газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» 19 квітня
уклало дві угоди з заводом «Насосенергомаш» про поставку компресорів
і газоперекачувальних агрегатів на загальну суму 585,00 млн грн.
До кінця 2020 року в с. Ничипорівка Яготинського р-ну Київської обл. поставлять
чотири комплекти блока відцентрового компресора для ГПА-Ц-16С/57-1,7М1 по 74,52 млн
грн., чотири комплекти відсіків та блоків газоперекачувального агрегату ГПА-Ц-16С/571,7М1 по 69,96 млн грн. Ще 7,03 млн грн. піде на послуги шеф-монтажу, пусконалагодження,
збирання й випробування, а 46 тис грн. – на навчання персоналу. Договір щодо компресорів
передбачає аванс, але у звіті про укладення не вказано розмір. Нагадаємо, у жовтні 2018
року філія «Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи» АТ
«Укртрансгаз» через відкриті торги замовила заводу «Зоря» – «Машпроект» реконструкцію
компресорної станції «Яготин» за 2,25 млрд грн. У грудні 2018 року «Зоря» – «Машпроект»
відписала ПрАТ «Спеціалізоване монтажне управління №24» 755,93 млн грн. на будівельномонтажні роботи щодо цієї станції. Із жовтня 2016 року 83% акцій заводу
«Насосенергомаш» заведено на кіпрську фірму «Ейч. Ем. Ес. Кепітал лімітед» («H.M.S. Capital
Limited»). Раніше замість неї акціонером напряму була російська група «Гидромашсервис»
(«ГМС»), основними власниками якої є Герман Цой і Володимир Лук’яненко. Останній
значиться кінцевим бенефіціаром заводу, маючи російські адресу і паспорт. Його батько
Володимир Лук’яненко-старший багато років був керівником і є акціонером ПАТ «Сумське
машинобудівне науково-виробниче об’єднання», яке у свою чергу до 2004 року було
акціонером «Насосенергомашу». «Насосенергомаш» у 2005 році увійшов до групи «ГМС». У
2007 році до неї приєдналися також завод «Гідромаш» та ВАТ «Науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»
(«ВНДІАЕН»). Того ж року «Сумське НВО» перейшло під контроль групи «Енергетичний
стандарт» Костянтина Григоришина, а Лук’яненко-старший залишався почесним
президентом. У 2012 році він продав частину акцій «Смарт-холдингу» Вадима Новінського.
Із грудня 2015 року «Насосенергомаш» отримав державних підрядів на 1,32 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Гендиректор АО "Турбоатом" Виктор Субботин и директор Института
электросварки им.Е.О.Патона НАН Украины Борис Патон 15 апреля
подписали бессрочный Договор о научно-техническом сотрудничестве.
Целью соглашения является выполнение работ по повышению эффективности,
надежности и ресурса турбин, связанных с материаловедческим, технологическим и
аппаратным обеспечением сварочного производства, созданием и внедрением новых
технологий в энергомашиностроении и турбиностроении для тепловой, атомной и гидроэнергетики. Соглашение основывается на положениях соответствующего генерального
соглашения между "Турбоатомом" и НАН Украины, которое было подписано в июне
прошлого года. Как отметил Патон, хорошо, что в Украине есть такие предприятия, как
"Турбоатом". "Этот завод - лучший среди заводов, поэтому Академия наук заинтересована в
развитии сотрудничества с таким ведущим предприятием в области машиностроения", подчеркнул директор института. Одним из весомых достижений научно-технического
сотрудничества ИЭС им. Е.О. Патона и "Турбоатома" являются работы по созданию роторов
турбин большой мощности для тепловых и атомных электростанций, разработка
уникальной технологии сварки роторов, которая получила мировое признание и имеет все
основания считаться национальным достоянием. Субботин во время подписания
соглашения рассказал о проектах "Турбоатома" по созданию нового оборудования для
сферы энергетики и работы по техническому переоборудованию предприятия. Он отметил
важную роль институтов Академии наук, с которыми сотрудничает предприятие. Среди
них - Институт электросварки им Е.О.Патона, Институт проблем машиностроения им.
А.Н.Подгорного, Харьковский физико-технический институт и другие.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua

АО "Запорожтрансформатор" (ЗТР), крупный мировой производитель
трансформаторного оборудования, в 2018 г. нарастил чистый убыток на
7,2% по сравнению с 2017 годом - до 503,45 млн грн.
Согласно показателям деятельности ЗТР в опубликованном отчете об управлении
компанией, чистый доход от реализации сократился на 30% - до 1 млрд 626 млн грн. При
этом трансформаторное оборудование реализовано на 1 млрд 548 млн грн, в том числе в
Украине - на 884,13 млн грн (на 42% меньше, чем в 2017 г.), тогда как реализация в страны
ближнего зарубежья выросла на 27% - до 586,8 млн грн, дальнего – сократилась на 55%, до
76,78 млн грн. В натуральном выражении ЗТР реализовал 8,24 ГВА трансформаторного
оборудования (на 28% меньше), в том числе в Украине - 3,9 ГВА (на 49% меньше), в ближнем зарубежье - 4,13 ГВА (на 21% больше), дальнем – 293 МВА (на 48% меньше). Рынками
сбыта силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов ЗТР, помимо Украины, были
страны СНГ (не указаны какие именно), а также Ближнего Востока (Саудовская Аравия,
Иордания, Иран), Азии (Малайзия, Вьетнам, Индия), Европы (Польша, Латвия), Латинской
Америки (Перу, Уругвай, Аргентина). Согласно отчету, на конец 2018 года ЗТР заключил
договора на поставку продукции на сумму 1 млрд 742,3 млн грн, реализация проектов
планируется в 2019-2020 годах. Плановый объем продаж продукции ЗТР на 2019 год
составляет 9 ГВА, в том числе 5 ГВА – заключенные договора на поставку продукции к
началу текущего года. ЗТР планирует получить в текущем году заказы на поставку
продукции объемом 14,4 ГВА. В планах также повышение заработной платы работникам на
20%, сохранение численности персонала (к началу текущего года численность работников
– 2165 человек). ЗТР имеет опыт поставок в 88 стран. Производит силовые масляные
трансформаторы, электрические реакторы, управляемые шунтирующие реакторы. В 2017
году ЗТР сократил убыток почти вдвое по сравнению с 2016 годом - до 469,7 млн грн,
чистый доход снизился незначительно - до 2,31 млрд грн, доля экспорта составила 30%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Corum Group изготовил на экспорт усовершенствованные
трансформаторные подстанции
06.05.2019

Харьковский машиностроительный завод «Корум Свет шахтера»
изготовил 8 новых модернизированных трансформаторных подстанций
для эстонского концерна VKG KAEVANDUSED OU.
Украинская техника начнет работать на европейской шахте уже с мая этого года.
Оборудование от харьковских машиностроителей предназначено для шахты Ояамаа
(Ojamaa), которая входит в состав концерна VKG. Там добывают сланец для производства
синтетической нефти. Благодаря добыче сланца Эстония – самая энергетически независимая страна Европы. Она не только производит электроэнергию для собственных нужд, но и
экспортирует её в другие страны. Шахты VKG добывают четверть сланца в Эстонии.
Работать с таким заказчиком для «Корум Свет шахтер» - хорошая проверка на прочность.
Ведь требования к качеству и надежности горно-шахтного оборудования в Европе
чрезвычайно высоки. «Эта поставка ещё один пример того, что наша техника востребована
на европейских рынках, – говорит и.о. генерального директора Corum Group Михаил
Потапов. – Это дает нам дополнительную мотивацию для поиска и воплощения в нашей
технике инновационных идей, которые и становятся ключевым фактором выбора нас как
поставщика». 8 новых подстанций КТПВ-400/6-0,69 УХЛ5 приспособлены специально к
условиям эстонской шахты. «В Европе широко используют частотно-регулируемые
электроприводы, – говорит менеджер по электрооборудованию Corum Group Сергей
Подолян. – В том числе и на шахте Ояамаа. Наши новые подстанции адаптированы для
питания оборудования с частотно-регулируемыми электроприводами. Схема подстанции
позволяет измерять расход электроэнергии, контролировать и фиксировать значения
широкого спектра параметров сети. Это помогает горно-шахтному оборудованию, которое
применяется в шахте, работать в оптимальном энергорежиме. В результате и электроэнергия экономится, и оборудование работает дольше. И еще - подстанции адаптированы
для эксплуатации в обводнённых выработках». Харьковские машинострои-тели делают
вклад не только в энергонезависимость Украины, но и в энергетическую стабильность
других стран. Горная техника Corum работает в Украине, Польше, Эстонии, Казахстане,
Беларуси. С 2014 г. Corum Group изготовил для эстонских партнеров 27 подстанций.
Концерн VKG является крупнейшим производителем сланцевого масла и химикатов,
занимает второе место в мире в области использования сланца, обеспечивает четвёртую
часть добычи сланца в Эстонии. Концерн VKG управляет всей сланцевой цепочкой, начиная
с добычи сланца и его переработки, до продажи продуктов тонкой химии.
Читать полностью >>>
По материалам SCM

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

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

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Макарівщині почнуть виготовляти
літаки
Держзавод і екс-нардеп за 76 мільйонів відремонтують
двигуни для військових літаків
14.04.2019

Військова частина А0215 (Вінниця, командування ВПС) Міністерства
оборони України у березні повідомила про намір укласти дві угоди про
ремонт двигунів у поточному році на загальну суму 76,04 млн грн.
Йдеться про турбореактивні двоконтурні двигуни з реверсивним пристроєм для
військово-транспортних літаків сімейства Іл-76, повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлю проводять за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Завод
«Мотор» є єдиним підприємством в Україні, яке надає послуги з капітального ремонту
агрегатів авіаційних двигунів Д-30КП-2, що підтверджено довідкою Волинської торговопромислової палати і висновками структурних підрозділів військової частини А0215.
Замовник надає виконавцю комплекти агрегатів авіаційних двигунів, на яких заводом
«Мотор» виконано капітальний ремонт. Надані замовником агрегати за його письмовою
згодою можуть бути встановлені виконавцем на авіаційні двигуни по мірі отримання.
Передбачено оплату за фактом надання послуг і забезпечення виконання договору 1%. Ціна
угоди з «УРАРП» на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 60,00 млн грн. Єдиним
конкурентом «УРАРП» не вперше було ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» ДК
«Укроборонпром». Фірма «УРАРП» належить українському концерну «Титан», яким керує
екс-нардеп Анатолій Льовін, та компанії «Styron Traiding Incorporation Fze» з ОАЕ, яку
представляв її виконавчий директор Віктор Анатолійович Льовін. Засновниками концерну,
крім згаданої арабської компанії, є ТОВ «Флайт Сервіс Лтд», записане знову ж таки на
концерн. Нагадаємо, британська компанія «Avicom Britania Limited», якою володіє та керує
донька Анатолія Льовіна Ганна, вимагає в суді стягнути з Херсонської облради 8,57 млн
фунтів стерлінгів (тоді – 294,77 млн грн.) за так і не приватизований аеропорт Херсона.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
В Одессе ремонтируют самолет
Муаммара Каддафи
15.04.2019

В международном аэропорту "Одесса" несколько месяцев находится
самолет Ан-74ТК-300Д, на котором летал ливийский диктатор Муммар
Каддафи, передает "Думская".
По информации издания, машина, которая принадлежит государству Ливия,
проходит текущий ремонт в частных авиаремонтных мастерских, расположенных на
территории воздушной гавани. Самолет Ан-74ТК-300Д построен всего в трех экземплярах,
и все они использовались для перелетов первых лиц. Первый был выпущен в 2003 году на
Харьковском государственном авиационном предприятии (ХГАПП) для украинского
президентского авиаотряда. Второй (5A-CAA) был передан правительству Ливии, которая
тогда еще называлась Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской
Джамахирией. Третий борт (RDPL-34020) был поставлен в Лаос, где он разбился 17 мая
2014 г. Таким образом, сейчас действующих Ан-74ТК-300Д осталось всего два (UR-AWB и
5A-CAA). Еще три машины находятся на харьковском заводе в законсервированном
состоянии. В Одессе находится второй самолет 5A-CAA. Его заказывал в Украине лично
полковник Каддафи, который летал на нем до самого начала гражданской войны 2011 года.
Он представляет собой VIP-вариант известного самолета Ан-72/74. Лайнер не нуждается в
укороченном взлете и малой дистанции пробега, поэтому двигатели, которые на Ан-72/74
находились в центроплане, опустили под крыло, разместив на пилонах. Благодаря этому
машина стала менее шумной и более экономичной. Для удобства пассажиров был
разработан специальный салон - кожаные кресла, инкрустация, элементы из ценных пород
древесины и двухуровневое освещение потолка, позволяющее создавать эффект ночного
звездного неба. Ливия заинтересовалась харьковскими самолетами в медицинской и VIPконфигурации еще в 2000 г., подписав с Украиной соответствующий договор о намерениях.
В апреле 2005 года, когда в Триполи проходила выставка достижений народного хозяйства
Харьковской и Запорожской областей, украинская делегация прибыла туда на
президентском самолете. В переговоры с ливийским премьером - генеральным секретарем
Высшего народного комитета Аль-Багдади Али аль-Махмуди, который сначала дал добро
на покупку самолета, но потом отказался, вмешался Секретариат президента Украины.
Специально для Каддафи харьковский завод изменил очередность выпуска самолетов,
поставив ливийский заказ на первое место. Ливия сделала предоплату, но по условиям
контракта покупатель потребовал отправить ему "залоговый" самолет, который будет
летать по заданиям заказчика до тех пор, пока не будет поставлен новый борт. Им стал
известный по многим международным выставкам Ан-74ТК-200 с лучшим заводским
экипажем (командир воздушного судна Александр Доброродный). 24 апреля 2006 года при
заходе на посадку в столице Чада - Нджамене самолет разбился, все члены экипажа
погибли. Выполнение ливийского контракта было приостановлено на несколько лет.
Требование о выполнении приостановленной поставки озвучил сам Каддафи во время
официального визита в Киев в ноябре 2008 г. В итоге 23 апреля 2009 года новый самолет
приземлился в Триполи. В феврале 2011 г., во время операции международных сил против
ливийского диктатора, самолет был поврежден осколками бомб, но уже к лету его
отремонтировали. Борт 5A-CAA использует официально признанное в мире Правительство
национального согласия (единства). За десять лет эксплуатации самолет сменил несколько
ливрей (окрасок) и обслуживался на харьковском заводе. Сейчас из-за сложной обстановки
на ХГАПП самолет оказался на ремонте в Одессе.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Самолеты «Антонова» могут использовать для
внутренних авиарейсов
16.04.2019

Самолеты государственного авиаконцерна «Антонов» в будущем
могут использовать для осуществления внутренних украинских
авиарейсов, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Мы сейчас совместно работаем с компанией «Антонов», для того чтобы
использовать их флот хотя бы, для начала, для внутренних перевозок в Украине. У них есть
существенные проблемы с ремонтной базой, с сервисным обеспечением, но, будучи в
Украине, это будет легче преодолеть», - сказал он. По словам Омеляна, в случае позитивных
результатов переговоров с авиаконцерном компании «пойдут навстречу». «Если
переговоры пройдут успешно, и компания «Антонов» докажет, что стоимость места у них
конкурентная с Boeing, Airbus, Bombardier или любым другим производителем самолетов,
этой компании пойдут навстречу. Но бизнес, здесь государство уже не может влиять», подытожил он. «Антонов» - украинский разработчик и производитель авиатехники. С 2015
года предприятие входит в состав госконцерна «Укроборонпром». «Антонов» сотрудничает
с более чем 75 странами мира. В 2017 году предприятие увеличило прибыль на 1,1%, или на
1,9 млн грн - до 180 млн грн и чистый доход от реализации продукции в 1,6 раза - до 5,9
млрд грн в сравнении с 2016 годом.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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На Макарівщині почнуть виготовляти літаки. Про це у своєму дописі
повідомив голова Макарівської районної ради Олександр Гулак, передаэ
служба новин порталу poglyad.tv
Він розповів, що на початку квітня зустрічався з представником ТОВ «АЕРОПРАКТ»,
де і були обговорені деталі майбутнього виробництва на 8 тис. м. кв., що базуватиметься у
селі Наливайківка Макарівського району. «Наразі виробничі потужності знаходяться у м.
Київ. Але в найближчому майбутньому підприємство планує збудувати виробництво на 8
тис. м.кв. у селі Наливайківка Макарівського району. Це колосальні інвестиції на
Макарівщину. Адже вже зараз зареєстровано підприємство, яке буде виготовляти літаки у
нас в районі! Це нові робочі місця, надходження податків до місцевого бюджету і розвиток
інфраструктури сільської місцевості», – написав Олександр Гулак і навіть поділився
світлиною, ймовірно, проекту виробництва. ТОВ «АЕРОПРАКТ» – це українське
підприємство, яке виробляє надлегкі літакі, засноване в 1991 році. Щороку підприємство
виробляє понад 100 літаків, які реалізуються у країни Європи та Сходу.
Читати повністю >>>
За матеріалами poglyad.tv

© Юлія Бобрик

Читайте також: Іноземці скуповують
надлегкі українські літаки >>>

Співпраця з компанією “Boeing” значно зміцнить потенціал
Повітряних сил Збройних Сил України
19.04.2019

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр
Турчинов провів зустріч з Директором з питань оборони та космічної
безпеки компанії «Boeing» Стенлі Прусінскі.
Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання співпраці між українськими
підприємствами оборонно-промислового комплексу та космічної галузі з компанією
"Boeing", а також перспективи співробітництва у військово-технічній сфері, зокрема,
проекти оновлення винищувальної та штурмової авіації ЗСУ. За словами О. Турчинова,
компанія "Boeing" є провідним підприємством в аерокосмічній галузі, "а її військові літаки
та гелікоптери значно перевершують російські аналоги". "Ми зацікавлені в ефективній
військово-технічній співпраці з компанією "Boeing", що значно зміцнить потенціал
Повітряних сил ЗСУ", - наголосив Секретар РНБО. Сторони розглянули питання співробітництва в галузі авіа- та ракетобудування. Своєю чергою, Стенлі Прусінскі висловив
впевненість у перспективності довготривалого співробітництва. "Я завжди вважав Україну
інтелектуальним та технічним двигуном у Східній Європі", - сказав він, додавши, що саме
тому надзвичайно логічним буде налагодити довготривале співробітництво з Україною.
Читати повністю >>>
За матеріалами rnbo.gov.ua
Хмельницький суд став на бік підсанкційного російського
"МиГа" у спорі з "Укроборонпромом"
19.04.2019

Госпсуд Хмельницької обл. підтримав країну-агресора в судовому спорі
між "Красилівським агрегатним заводом", що входить до "Укроборонпрому",
та "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ".
Український суд повністю задовольнив позовні вимоги російської компанії та
присудив стягнути з українського підприємства понад 5 млн рублів на користь "МиГ", який
є одним з основних підприємств російської військової промисловості. Рішення було
ухвалено 18 квітня суддями Смаровоз М.В., Виноградова В.В. та Гладюк Ю.В, за
результатами розгляду судової справи №924/774/18. Маємо підкреслити, що це рішення
повністю суперечить Указу Президента України № 82/2019 про введення в дію рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування,
скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)". Вказаним Указом АТ "Российская самолетостроительная
корпорация "МиГ", було включено до списку юридичних осіб щодо яких застосовуються
обмежувальні заходи (санкції), відповідно до вимог Закону України "Про санкції". Окрім
того, українські санкції проти Російської Федерації, указ про розширення яких було
підписано Президентом України Петром Порошенком, синхронізовані з аналогічними
санкціями Європейського Союзу і США. Зазначимо, що Держконцерн "Укроборонпром" буде
оскаржувати рішення Господарського суду Хмельницької області у суді вищої інстанції. Як
відомо, АТ "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" входить до складу АТ
"Объединённая авиастроительная корпорация", 100% акцій якої належить Російській
Федерації. Російський "МиГ" є одним з основних підприємств російського ОПК та виконує
повний цикл робіт в сфері створення, ремонту та модернізації винищувальної авіації,
озброюючи російську армію літаками МіГ-29 та їх модернізованими версіями.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
ДК "Укроборонпром" готовий до виробництва озброєння для
нових українських бойових вертольотів
23.04.2019

Підприємствами ДК "Укроборонпром", у кооперації з ПАТ "Мотор Січ"
та іншими підприємствами оборонного комплексу, розроблено платформи, в
які інстальовано канал управління ракетою "Бар’єр", для застосування її на
бойових вертольотах типу "Мі".
"Запорізьким підприємством на сьогодні розроблено програму створення
українських бойових вертольотів. Переконаний, що у тісній кооперації із підприємствами
авіаційного кластеру Концерну. А також із іншими оборонними приватними підприємствами, можна досягнути якісного результати та створити надійну бойову машину", – повідомив Генеральний директор Концерну Павло Букін у ході візиту на запорізьке ПАТ "Мотор
Січ". Наразі підприємствами Концерну створено дві гіростабілізуючі платформи для
вертольотів типу "Мі". ДП НВК "Фотоприлад" було розроблено підвісний модуль ПМ-ЛКТ,
який забезпечує пошук, виявлення, розпізнавання наземних цілей типу танк, бронемашина
та ін., а також наведення на них високоточних ракет. У 2018 році цей модуль вже пройшов
польові випробування. Водночас ДП "Ізюмський приладобудівний завод", у співпраці з
іншими підприємствами оборонно-промислового комплексу України, розробив оптикоприцільну станцію нового покоління ОПСН-І. Наразі станція проходить перші етапи
випробувань, які мають підтвердити її високі технічні характеристики та здатність
працювати за екстремальних умов. ОПСН-І оснащена потужною оптикою, тепловізором,
лазерним каналом управління та далекоміром, що дозволяє виявляти цілі та наводити на
них високоточне озброєння. Під час розробки цієї станці фахівці підприємства керувалися
стандартами НАТО та поєднали передові українські та західні розробки, зробивши ОПСН-І
універсальною. Тобто, ця оптико-прицільна станція може встановлюватись на різні види
військової техніки, зокрема на вертольоти, літаки, безпілотники, бронетехніку та кораблі.
Застосування цих платформ дозволяє здійснювати прицільне наведення керованих ракет
ракетного комплексу "Бар’єр-В", розробки ДККБ "Луч", за лазерними каналом із вертольотів, а у перспективі – і з штурмовиків. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

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

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

Уряд розширив перелік підприємств галузі літакобудування, яким
надаватиметься державна підтримка

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

24.04.2019

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо розширення переліку
підприємств галузі літакобудування, яким передбачено надання державної
підтримки згідно закону про розвиток літакобудівної промисловості.
Відповідна постанова ініційована та розроблена Мінекономрозвитку. Так, згідно з
вимогами Закону, підприємства, що претендують на державну підтримку, повинні
відповідати як мінімум 2 із 3 вимог: здійснюють розробку, виробництво, ремонт авіаційної
техніки та авіаційних двигунів; виконують державне або оборонне замовлення на
розробку, виробництво, ремонт авіаційної техніки та авіаційних двигунів; забезпечують
виконання Україною міжнародних зобов'язань з реалізації міжнародних контрактів з
розробки, виробництва, ремонту авіаційної техніки та авіаційних двигунів. Згідно з
Законом «Про розвиток літакобудівної промисловості» підприємствам галузі
літакобудування, що задовольняють вимогам закону, передбачена державна фінансова
підтримка збуту авіаційної техніки вітчизняного виробництва через механізм здешевлення
кредитів шляхом часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків,
залученими суб’єктами господарювання у національній валюті для закупівлі такої техніки.
Ухвалена Урядом постанова передбачає включення до переліку суб’єктів літакобудування,
яким передбачена державна підтримка, 4 підприємств: ТОВ Науково-виробнича фірма «МС
АВІА-ГРЕЙД», ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Авіа», ТОВ «Вінницький авіаційний
завод», ТОВ «Інспецпром». Ухвалення цієї постанови в комплексі дозволить: поповнити
обігові кошти включеним до Переліку підприємствам авіаційної промисловості; залучити
інвестиції з метою оновлення і модернізації основних фондів підприємств галузі; зміцнити
економічний потенціал галузі в цілому.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua

15.04.2019

На "Севастопольском морском заводе" в Севастополе, который до
захвата Крыма Россией принадлежал президенту Петру Порошенко, будут
ремонтировать корабли российского Черноморского флота.
Директор завода Владимир Баженов заявил, что по программе модернизации
предприятие должны оснастить новой техникой, позволяющей ремонтировать суда
различного класса и назначения. На заводе есть два сухих дока, где можно проводить
ремонт судов длиной до 165 метров и шириной до 22 метров. Сейчас на "Севморзаводе"
строят два тяжелых плавучих крана. В течение года предприятие примет на ремонт
военные корабли Черноморского флота России. Севастопольский морской завод и еще 12
промышленных предприятий были захвачены оккупационными властями в 2015 году
после аннексии украинского полуострова Россией. В феврале 2018 года премьер России
Дмитрий Медведев своим распоряжением перевел "Севморзавод" в федеральную
собственность. Порошенко заявлял, что у него нет бизнеса в России, при этом он
вспоминал, что после аннексии Крыма российские власти конфисковали у него
Севастопольский морской завод. "Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто
не собирается", - говорил Порошенко.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Київській судноремонтний завод відремонтував
земснаряд та кран (фото)
18.04.2019

ГП "Антонов" строит в среднем
2 самолета в год
26.04.2019

Государственное предприятие "Антонов", входящее в состав
госконцерна "Укроборонпром", с момента присоединения завода "Авиант" в
2009 году, построило 22 самолета.
"С присоединением в 2009 году завода "Авиант", "Антонов" получил возможность
серийно производить самолеты. С 2009 года были построены и переданы заказчикам
четыре самолета Ан-148, шесть самолетов Ан-158, десять самолетов семейства Ан-32. Был
налажен выпуск самолетокомплектов для Ан-148 для передачи партнерам по серийному
производству. В настоящее время в цехах предприятия в разной степени готовности –
десять самолетов семейства Ан-148 и Ан-158", - сообщил в интервью УНИАН президент ГП
"Антонов" Александр Донец. "АНТК им. О.К. Антонова (так тогда называлось предприятие)
выполнял функцию разработчика авиационной техники. За годы независимости Украины
на предприятии были разработаны, построены и сертифицированы самолеты Ан-140, Ан38, Ан-148, Ан-158, построен и испытан Ан-70, восстановлен после долгого простоя и
сертифицирован для коммерческих перевозок Ан-225, созданы и сертифицированы
несколько модификаций Ан-124, других самолетов "Ан", - сообщил он. Напоминаем:
"Антонов" — государственное предприятие, объединяющее опытно-конструкторское бюро,
завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. В активе
деятельности ГП "Антонов" 22 типа новых самолетов более 110 специализированных
модификаций различного военного и гражданского назначения. "Антонов" изготовил
около 22 тысяч самолетов, из них более 1,5 тысячи продано в 50 стран мира.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
Саудовская Аравия внезапно отказалась от новейших
украинских самолетов: что произошло
01.05.2019

Саудовская Аравия отказалась от самолета Ан-132 украинского
производства, который был разработан по ее заказу. Об этом сообщил
президент госконцерна "Антонов" Александр Донец.
Он рассказал, что процесс строительства завода для серийного производства
воздушных судов на территории Саудовской Аравии, оговоренный соглашением, был
приостановлен по причинам, не связанным с ГП "Антонов". "Мы презентовали программу
руководству Саудовской Аравии, продемонстрировали перспективы строительства завода.
Было выделено место под него. Компания KACST свои обязательства по первому договору
выполнила – оплатила работы по постройке самолета-демонстратора. В свою очередь
"Антонов" построил Ан-132D и начал его испытания. Саудовская компания Taqnia
Aeronautics стала нашим партнером по продвижению Ан-132 на рынке", – поделился Донец.
По его словам, причиной отказа стала смена партнера Саудовской Аравией. Военный
заказчик решил, что нуждается в "немного другой машине". "Однако, я могу сказать, что
"Антонов" не заморозил проект Ан-132. Мы ищем и заказчика, и партнера. Недавно
показали Ан-132D в Индии. Самолет произвел хорошее впечатление. Во многом потому, что
он создан на основе Ан-32, который хорошо себя зарекомендовал в эксплуатации
индийскими ВВС. Только новая модель более современная, с полностью цифровой кабиной,
оснащена импортными двигателями", – рассказал Донец. Отметим, Ан-132 – первый
самолет в линейке "Антонова" без российских комплектующих. Он будет иметь
крейсерскую скорость в 500 км/ч и максимальную высоту крейсерского полета 9000 м с
максимальной нагрузкой в 9,2 тонны. Первый полет Ан-132 выполнил в марте 2017 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии на выставке воздушных достижений украинский
транспортный самолет Ан-132 поразил элементами сложного пилотажа, на которые
способны обычно только спортивные или военные самолеты. Презентовали его совместно
с саудовскими партнерами в декабре 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам obozrevatel.com
В Міноборони назвали три пріоритети роботи
Одеського авіаційного заводу
03.05.2019

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що модернізація,
ремонт літаків та створення повітряної платформи для крилатої ракети
“Нептун” є основними напрямками роботи для Одеського авіаційного заводу.
“Основний серйозний напрямок, на якому сьогодні зосереджена робота заводу –
модернізація, ремонт літаків Л-39, що дає можливість якісніше готувати наших майбутніх
льотчиків і тих військовослужбовців, які приходять на перепідготовку, а також значно
мінімізувати витрати на підготовку льотного складу ЗСУ, – сказав міністр. За його словами,
іншим важливим напрямком визначили модернізацію розвідувального літака Су-24МР.
“Третьою перспективною програмою, над якою ми сьогодні працюємо, є створення
повітряної платформи для використання корабельної крилатої ракети “Нептун“, – зазначив
глава Міноборони. Степан Полторак повідомив, що на цей рік фінансовий ресурс для
Одеського авіазаводу складає близько 300 млн грн. Він додав, що фінансування і
держзамовлення можуть бути збільшені.
Читати повністю >>>
За матеріалами uatv.ua
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На захваченном Севастопольском заводе Порошенко
будут ремонтировать корабли РФ

На Київському суднобудівному-судноремонтному заводі провели
капітальний ремонт земснаряду та плавучого крану. Про це повідомляє
служба новин порталу uprom.info
Фахівці підприємця здійснили комплексний капітальний ремонт двох плавзасобів —
земснаряду та плавучого крану. Після ремонту земснаряд КИЕ-595-К та плав-кран КПЛ 5/30
№2 було спущено на воду, де вони продовжать виконання своїх завдань.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Уже третій буксир пр. POSS-115 готується поповнити
нібулонівську флотилію
25.04.2019

На суднобудівному заводі «НІБУЛОН» триває робота над трьома
суднобудівними замовленнями, одне з яких уже незабаром поповнить лави
вантажного флоту компанії.
Третій буксир проекту POSS-115 (зам. 10030): Судно пройшло ходові випробування,
де були перевірені маневрені і швидкісні якості буксира, виконано налагодження та
випробування буксирної лебідки. Разом із тим завершено налаштування радіонавігаційної
апаратури та підтверджено всі специфікаційні характеристики судна. Після завершення
фінального фарбування палуб і маркування трубопроводів буксир буде введено в
експлуатацію. Четвертий буксир проекту POSS-115 (зам. 10031): На судні ведеться монтаж
систем машинного відділення, встановлення і підключення головного розподільного щита.
Водночас суднобудівники монтують пристрій підйому ходової рубки та завершують
ізоляцію приміщень та встановлення панельного зашиття у житловому контурі. Самохідний
перевантажувач проекту П-140 (зам. 10032): Разом зі складанням і зварюванням корпусу
судна проводиться випробування вже сформованих приміщень сухих відсіків, а також їх
очистка та фарбування. Розпочато встановлення донно-бортової арматури. У сформованих
приміщеннях і відсіках потужного самохідного перевантажувача триває монтаж труб і
приварного насичення. Серед постачальників основного сучасного обладнання, що буде
встановлено на 140-метровому перевантажувачі зі зерносховищами на 10 тис. тонн, такі
відомі компанії, як SIA «RIGAS DIZELIS DG (Латвія), Liebherr-MCCTEC Rostock GmbH
(Німеччина), DMT MARINE EQUIPMENT S.A. (Румунія), Rolls-Royce (Фінляндія) та ін.
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «НІБУЛОН»
На СМГ готовят к передаче заказчику
турецкое судно
30.04.2019

На Херсонской верфи СМГ завершили стапельный ремонт грузового
теплохода «OMSKIY 121». Об этом сообщает пресс-служба компании «Смарт
Мэритайм Груп» (СМГ).
На судне провели корпусные работы с заменой около 40 тонн металла, проверку ВРК
(винто-рулевого комплекса), очистку и окраску. Сухогруз спущен на воду и на следующей
неделе будет передан заказчику. По словам генерального директора СМГ Василия Федина,
турецкие верфи являются для украинских заводов серьёзными конкурентами, поэтому
важно и приятно, что турецкие заказчики высоко ценят наше качество и верны нашему
сотрудничеству. Отметим, на Херсонской верфи СМГ отремонтировано универсальное
грузовое судно «FRELON», название которого переводится с французского как «шершень».
Специалисты верфи произвели замену 25 тонн металла, очистку, окраску, проверку винторулевого комплекса. К концу недели планируется сдача заказа. Суда голландских
заказчиков регулярно ремонтируют и строят на Херсонской верфи. В марте т.г. был
успешно спущен на воду голландский танкер. Напомним, на Николаевской верфи компании
Смарт Мэритайм Груп завершается ремонт плавучего крана ПГП-2 по заказу украинской
компании «Трансшип». Главная задача, которую выполнили судоремонтники — замена
основного подшипника диаметром около 4,5 м под башней. Для этого на верфи изготовили
специальную технологическую оснастку. Плавкран массой 1200 тонн с помощью двух
финских кранов KONE грузоподъемностью до 900 тонн каждый был поднят установлен на
околостапельной плите стапеля «0» верфи. Затем башню плавкрана приподняли и
произвели замену подшипника. Также были осуществлены ремонт донно-бортовой
арматуры и замена металла корпусной обшивки. После этого кран спустили обратно на
воду. В настоящее время на заказе проводят окрасочные работы. После необходимых
испытаний, включая проверку работоспособности крана с различными грузами, он будет
выведен из акватории верфи и приступит к своей привычной работе.
Читать полностью >>>
По материалам СМГ

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

Крюковский завод за 2019 год произвел
почти две тысячи вагонов
07.05.2019

Запорожсталь будет восстанавливать по
пять локомотивов в год
18.04.2019

Меткомбинат "Запорожсталь" намерен восстанавливать по пять
локомотивов каждый год. Об этом написал генеральный директор
предприятия Ростислав Шурма на своей странице в соцсети Facebook.
"Полным ходом восстанавливаем наш локомотивный парк. Это уже пятый ремоторизированный тепловоз за 1,5 года. Такой же эффективный, экологичный и комфортный как
новый. Только в 7 раз дешевле!" – написал он. В январе "Запорожсталь" сообщала о том, что
объем инвестиций в проект модернизации локомотивной тяги комбината составляет
около 50 млн грн. Ремоторизация тепловоза предполагает замену двигателя на новый,
более эффективный мотор производства американской компании Cummins. В ходе ремонта
также модернизируют гидравлическую передачу и колесные пары, усилят тормозную
систему. Особое внимание уделят новой защите кабины от воздействия повышенных
температур и улучшению условий труда персонала. ПАО "Запорожсталь" производит
горячекатаный и холоднокатаный прокат из углеродистых, низколегированных,
легированных и нержавеющих сталей. По итогам прошлого года меткомбинат увеличил
производство стали на 4,6%, до 4,105 млн тонн. Производство чугуна в 2018 году
увеличилось на 15,6%, до 4,386 млн тонн, проката – увеличилось на 10%, до 3,537 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
УЗ заплатит 900 млн грн за сервис
тепловозов General Electric
19.04.2019

Филиал Центр обеспечения производства УЗ объявил тендер на
услуги по сервисному обслуживанию 30 магистральных грузовых
тепловозов General Electric ТЕ33АС и связанных с этим услуг.
Последний срок подачи тендерных предложений – 20 мая 2019 года. Старт аукциона
запланирован на 25 июня. Участник в тендере должен подтвердить, что он является
производителем оборудования и материалов для оказания услуг по сервисному
обслуживанию грузовых тепловозов, или имеет право на их поставку, предоставленное
производителем локомотивов. Также претендент должен подтвердить, что он может
предоставлять услуги по сервисному обслуживанию тепловозов ТЕ33АС. Напомним, в
феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с
Укрзалізницей на $1 млрд о поставках 225 новых и модернизацию 75 старых локомотивов
для железных дорог Украины. Стоимость одного локомотива оценивается в $4,68 млн с
учетом НДС. В целом сумма контракта за первую партию из 30 тепловозов составляет $140
млн. Ее General Electric уже поставила УЗ. Последняя партия локомотивов прибыла в
Украину 1 февраля 2019 года. Локомотивам, созданных для Украины, дали название
"Тризуб". Ранее директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев заявлял, что
Укрзалізниця пока не нашла финансирования для продления контракта с General Electric.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Hyundai подтвердила заинтересованность в поставке
вагонов для метро в Харькове
03.05.2019

Южнокорейская компания Hyundai заинтересована в участии в
тендере Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на закупку
вагонов для Харьковского метрополитена.
По словам посла Республики Корея в Украине Ли Янг Гу, Hyundai изъявила желание
принять участие в тендере ЕБРР на строительство Харьковского метрополитена. Министр
инфраструктуры Владимир Омелян пригласил корейскую сторону изучить возможности
размещения мощностей компании Hyundai в стране. "Мы рассматриваем компанию Hyundai
как потенциального партнера для производства электрокаров в Украине. Линейка
электрокаров Hyundai – очень интересная и конкурентная. Рынок в Украине и Европе
развивается стремительно, поэтому это направление сотрудничества крайне
перспективно", - сказал министр. По словам Омеляна, пассажирские поезда Hyundai хорошо
зарекомендовали себя в Украине, что является хорошим основанием для расширения
сотрудничества. В марте, заинтересованность в участи на поставку вагонов для
Харьковского метрополитена изъявил глава представительства Hyundai Corporation в
Украине Джонг Иль Рйонг. В апреле сообщалось, что городские власти Харькова намерены
провести закупку 37 вагонов метро, из которых будет сформировано 7 новых составов.
Кроме корейской Hyundai, о заинтересованности в участии в тендере сообщала
французская компания Alstom. Почти все владельцы недвижимости в зоне строительства
метро в Харькове дали официальное согласие на выкуп. ЕБРР вместе с Европейским
инвестиционным банком (ЕИБ) финансируют инвестиционный проект в объеме 160 млн
евро на расширение Харьковского метрополитена. Получение соответствующего кредита
от ЕБРР украинское правительство одобрило еще в ноябре 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
АО "Днепровагонмаш" Сергея Тигипко увеличил
продажи вагонов в 2,7 раза
07.05.2019

АО "Днепровагонмаш", крупное вагоностроительное предприятие
Украины в 2018 году реализовало 2,317 тыс. грузовых вагонов, что почти
2,7 раза больше, чем годом ранее (865).
Согласно обнародованной в НКЦБФР финансовой отчетности, производство вагонов
за прошлый год также выросло в 2,7 раза - до 2,312 тыс. ед. на 2 млрд 740 млн грн.
Среднереализационная цена вагона составила 1,183 млн грн (в 2017 году - 931,4 тыс. грн).
Все вагоны поставлялись отечественному потребителю. Основные клиенты – киевские ООО
"Глобал Индастри" и "Зерно Агротрейд", "Метинвест Шиппинг" (Мариуполь). Доля вагонов
ДВМ в общем объеме производства грузовых вагонов в Украине составила 20%. Как
сообщалось, в 2017 г. ДВМ увеличил продажи вагонов почти в 2,1 раза к 2016 г. - до 865 ед.
Производство выросло в 2,2 раза - до 870 ед. (в докризисные годы производил и продавал
4-6 тыс. грузовых вагонов в год, в основном в РФ – ИФ). С учетом показателей работы ДВМ в
натуральном выражении неконсолидированный чистый доход АО "Днепровагонмаш" (без
учета дочерних компаний) в 2018 году вырос в 3,3 раза - до 2 млрд 757 млн грн, чистая
прибыль составила 151,57 млн грн против 2,55 млн грн годом ранее. В отчете также
отмечается, что дочернее предприятие АО – "Стальзавод", основным видом продукции
которого является стальное литье, в прошлом году реализовало продукцию на 863,49 млн
грн. Основным потребителем был Крюковский вагонзавод. Согласно консолидированной
отчетности компании, в которой, помимо "Стальзавода", учтены показатели работы
Торгового дома "ДВМ" (РФ), ее чистый доход в 2018 году вырос более чем в трое - до 3 млрд
253 млн грн, чистая прибыль – в 6 раз, почти до 297 млн грн За минувший год компания
получила 497,6 млн грн валовой прибыли по сравнению с 127,2 млн грн годом ранее, а от
операционной деятельности получено 353,3 млн грн прибыли против 44,9 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе-апреле 2019
года, по сравнению с январем-апрелем 2018 года, увеличил производство
грузовых вагонов на 64% или на 687 штук – до 1761 штук.
Как сообщает ЦТС со ссылкой на Кременчуцьку газету, в январе-апреле 2019 года
предприятие произвело 5 пассажирских вагонов, тогда как в январе-апреле прошлого года
– ни одного. С начала 2019 года завод провел сборку 15 локомотивов General Electric, тогда,
как в январе-апреле 2018 года эта работа не производилась. Отметим, Крюковский
вагоностроительный завод в 2018 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1
тыс. 673 вагона по сравнению с 2017 годом – до 3 тыс. 686 единиц. Крюковский
вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2019 году планирует
произвести грузовых вагонов на уровне 2018 года – около 3,7 тыс. единиц, а пассажирских
вагонов в 4,5 раз больше – до 36 штук.
Читать полностью >>>
По материалам informator.news
Укрзалізниця показала перший зерновоз
власного виробництва
10.05.2019

Глава Укрзалізниці Євген Кравцов опублікував в Facebook фото
першого в історії компанії зерновозу, який побудували на її потужностях.
Про це повідомляє biz.nv.ua
Він зазначив, що всі комплектуючі та матеріали, за винятком елементів гальмівного
обладнання, проведені в Україні. "Освоїли будівництво на Панютинському
вагоноремонтному заводі (філія УЗ. - ред.). У новому зерновозі збільшили об'єм. Серійно
такі виготовляють тільки два підприємства в Україні. Так що готуємося до розширення
ринку вітчизняного вагонобудування", - написав Кравцов. Він додав, що випробування
першого зерновозу вже провели. У нього є право курсувати країнами СНД і Балтії. У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що обсяг дослідного зразка моделі 19-6938 - 120 м³, тоді
як максимальний обсяг існуючих у компанії зерновозів - 94 м³. Конструкційна швидкість
становить до 120 км/ч. За словами Кравцова, в цьому році компанія направить
фінансування для підготовки серійного виробництва зерновозів цієї моделі.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

В Украине продолжает падать спрос на
новые коммерческие авто
03.05.2019

Апрельский спрос на новые коммерческие автомобили в Украине
уменьшился на 28% и составил 858 машин. Об этом сообщает служба
новостей Ассоциации «Укравтопром».
Лучший результат месяца показала французская марка Renault, 220 новых
автомобилей которой пополнили украинский парк грузовых и спец. автомобилей. При этом
Renault улучшила свой результат годичной давности на 15 процентов. На треть,
относительно апреля 2018 года, увеличив реализацию своих коммерческих автомобилей,
второе место в рейтинге марок занял Fiat – 129 новых машин. Mercedes-Benz занял третье
место с результатом 60 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлогодним апрелем
регистрации автомобилей этой марки увеличились на 62 процента. На четвертом месте
Ford, с падением реализации на 66%, до 54 шт. Замыкает ТОП-5 апрельского рынка новых
коммерческих авто – Volkswagen, в зачете которого 50 украинских регистрационных
номеров (-34% к апр.2018г.). Самыми большими потерями в этом сегменте автомобильного
рынка отличилась марка Citroen, занимавшая годом ранее первую строчку рейтинга.
Снизив относительно прошлогоднего апреля реализацию своих машин почти в 9 раз,
Ситроен опустился на десятое место рейтинга. Всего за четыре месяца 2019 года в Украине
было поставлено на учет 3398 коммерческих автомобилей, что на 16% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам Ассоциации "Укравтопром"

Читайте также: Какие автомобили в этом
году выбирают украинцы >>>

.

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ЗАЗ распродает цеха и складские
помещения
05.05.2019

Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу
свое имущество. Стартовая цена - около 420 млн грн. Информация
обнародована на сайте Центральной универсальной товарной биржи.
"Отдельно выделено имущество предприятия-должника ЧАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (код ЕГРПОУ 25480917), который выставляется для продажи на
аукционе в виде: объектов нежилой недвижимости общей площадью 142 220,60 кв. м,
оборудования и приспособлений. Стоимость - 419 360 808,00 грн в том числе с НДС", сказано в сообщении. Среди имущества, выставляемого на аукцион: машиностроительный,
инструментальный, ремонтно-механический, автоматически-механический цеха, а также
административно-бытовой корпус. Как ранее сообщалось, 11 апреля Хозяйственный суд
вынес решение о санации "Запорожского автомобилестроительного завода". Срок санации 6 месяцев. План санации включает в себя улучшение социальной сферы, сохранение
существующих рабочих мест и создание новых. Завод должен стать платежеспособным,
платить налоги в местный и государственный бюджеты. Также речь шла о выводе ЗАЗа из
состояния банкротства в кратчайшие сроки, максимальное сохранение инфраструктуры
производственных мощностей и возобновление производства автомобилей.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua

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

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

 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ

Дрогобычский завод начал выпуск
техники для ВСУ
21.04.2019

Самохідне шасі КрАЗ-7634НЕ – база нового
РК «Нептун»
15.04.2019

Україна освоїла виробництво власного протикорабельного ракетного
комплексу «Нептун», призначеного для контролю та захисту морських
кордонів. Нещодавно він пройшов успішні випробування.
Мобільний ракетний комплекс РК-360МЦ призначений для ураження надводних і
наземних об'єктів противника на відстані до 300 км. Уніфікована пускова установка УСПУ360 базується на самохідному шасі 8х8 - КрАЗ-7634НЕ, вантажопідйомністю 27 т. Пускова
установка призначена для розміщення, тимчасового зберігання, транспортування,
підготовки до пуску та пуску ракет Р-360. Шасі спецвиробу оснащене потужним 460сильним двигуном та автоматичною КПП із максимальним крутним моментом 2500 Н/м.
Разом із трансмісією прохідного типу таке агрегатування дозволяє реалізувати високі
тягово-динамічні характеристики автомобіля. Компонувальна схема КрАЗ-7634НЕ - «кабіна
перед двигуном», монтажна довжина рами 8080 мм, зовнішній мінімальний габаритний
радіус повороту - 14 м. Перша та друга осі шасі - керовані, усі мости - ведучі. Рульовий
механізм - інтегрального типу із гідропідсилювачем для зниження зусилля на рульовому
колесі до 10 кгс. Повний привід усіх коліс забезпечує спецвиробу на цьому шасі
експлуатацію в умовах бездоріжжя. Відзначимо, радар 1Л220УК, розробки КП "НВК "Іскра",
що входить до складу ДК «Укроборонпром», успішно завершив польовий етап державних
випробувань. Складовими частинами контрбатарейного радару стали повнопривідний
сідельний тягач-суперваговоз КрАЗ-6446 і напівпричіп Н251Н2 виробництва «АвтоКрАЗ».
Читати повністю >>>
За матеріалами КрАЗ
У Чернігові випробовують новий український
військовий паливозаправник
16.04.2019

Спеціалісти ЦНДІ ОВТ ЗС України, що у Чернігові, проводять
визначальні відомчі випробування українського автопаливозаправника
АПЗ-8 на базі шасі Богдан-53162.
Потреба в такій машині назріла давно. Майже вся армійська техніка для ПММ
застаріла, ще радянських зразків. Основний паливозаправник в Сухопутних військах на
даний час — АТМЗ-5,5 на базі «Урал-4320». Комплектуючі російські, двигун Ярославського
моторного заводу, відповідно і вся ремонтна база з країни-агресора. «Український зразок
має ємність 8 кубометрів та китайський мотор, який за багатьма параметрами кращий за
російський, особливо за викидами — вони в 10 разів нижчі за норму. В цій машині шланги
для заправлення пальним намотані на пружинні барабани, що мають стопорний пристрій. В
АТМЗ-5,5 рукави складаються в бічні кармани і їх треба витягти, зістикувати один з одним,
приєднати до цистерни. Це все час, який під час бойових дій на вагу золота. З пружинним
барабаном з’єднання робиться за лічені секунди», — розповів тимчасово виконуючий
обов’язки начальника науково-дослідної лабораторії автомобільної техніки загального
призначення ДНДІ ВС ОВТ Геннадій Нікіфоров. На етапі визначальних відомчих
випробувань, військові науковці радять виробникові встановлення тахометра на місці
оператора позаду цистерни, обладнання місць для кріплення зброї у кабіні, зниження
загальної висоти автомобіля та ще низку різних покращень. Після відповідних
доопрацювань, паливозаправник повернуть для подальших досліджень.
Читати повністю >>>
За матеріалами МОУ
У держвласність повернули Одеський автомобільний
ремонтний завод
19.04.2019

За втручання військової прокуратури до державної власності
повернуто цілісний майновий комплекс Державного підприємства
"Одеський автомобільний ремонтний завод".
Верховний Суд за активної участі Головної військової прокуратури Генеральної
прокуратури України 18.04.2019 визнав обґрунтованою позицію військових прокурорів
щодо незаконності правочину та скасування державної реєстрації за приватним
товариством права власності на цілісний майновий комплекс державного підприємства
"Одеський автомобільний ремонтний завод" загальною площею 24723 кв м, розташований
у центрі міста Одеса. Вказаний майновий комплекс у січні 2018 року вибув з державної
власності та оперативного управління оборонного відомства на підставі аукціону, який був
проведений з грубим порушенням чинного законодавства за значно заниженою ціною 10,5
млн грн, тоді, як лише нормативно грошова оцінка земельної ділянки, на якій розміщений
завод, становить щонайменше 130 млн грн. Наразі здійснюються заходи із забезпечення
реального виконання вказаного судового рішення.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Харківський автомобільний завод: ремонт та
модернізація інженерних машин
23.04.2019

ДП "Харківський автомобільний завод" є одним з небагатьох
підприємств ОПК, яке спеціалізується на ремонті машин, починаючи від
колісних та гусеничних тягачів, закінчуючи інженерною технікою та
бронетранспортерами.
"Харківський автомобільний завод" за роки війни відновив та модернізував понад
600 одиниць військової техніки. Зокрема завдяки зусиллям 200 робітників заводу до
українського війська надійшли понад 250 одиниць МТ-ЛБ та понад 60 одиниць
землерийних машин ПЗМ-2 та екскаваторів ЕОВ-4421, вкрай необхідних для облаштування
оборонних позицій. Окрім того, харківське підприємство на постійній основі проводить
модернізацію БТР-60 та БТР-70. Модернізовані бойові машини, замість архаїчної системи з
двох застарілих бензинових карбюраторних двигунів, оснащуються одним дизельним
двигуном. За роки війни завод направив до українського війська понад 40 відремонтованих
та модернізованих БТР-60 та БТР-70. Необхідно зазначити, що до 2017 року це
підприємство не було завантажено на повну потужність та не мало чіткої стратегії. Але
після завершення формування бронетанкового кластеру "Укроборонпрому", "Харківський
автомобільний завод" отримав чіткий план розвитку та розпочав опанування ремонту та
модернізації нових видів техніки, адаптувавши свою спеціалізацію під нагальні потреби
українського війська. Наприклад, за останні роки підприємство опанувало ремонт
шляхопрокладачів БАТ-2, інженерних машин розгородження ІМР та установок
розмінування УР-77. Загалом підприємство може ремонтувати та модернізувати понад 30
найменувань гусеничної, автомобільної, інженерної та бронетехніки, а також понад 10
найменувань двигунів до неї. Таким чином "Харківський автомобільний завод" за останні
роки значно розширив можливості з відновлення спеціалізованих інженерних машин, які
необхідні українській армії для створення фортифікаційних споруд, важливих
інфраструктурних об‘єктів, а також проведення робіт з розмінування території.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
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Дрогобычский завод автомобильных кранов DAK готовит
собственную спецтехнику к испытаниям в Вооруженных силах Украины,
сообщает Национальный промышленный портал.
Как говорится в сообщении, промпроизводство на предприятии возобновилось в
феврале этого года после нескольких лет простоя. В данный момент автокран КТА-25 на
шасси КрАЗ 63221 уже окрашен в военный цвет, прошел этап заводских испытаний и
готовится к отправке на полигон. Автокран КТА-25 один из самых популярных изделий
предприятия. Он может устанавливаться на большое количество моделей грузовиков
различных производителей, таких как МАЗ, КрАЗ, КамАЗ, MAN, Tatra и другие. Несколько
лет назад ОАО "Дрогобычский завод автомобильных кранов" приостановило свою
деятельность. С 1966 года завод был одним из крупнейших машиностроительных
предприятий в Западном регионе. Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года
государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод" (входит в состав
госконцерна "Укроборонпром") завершило ремонт очередной партии 220-мм реактивных
систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и передало их украинским Вооруженным силам.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ГСЧС закупит пожарные машины
на 600 млн гривен
22.04.2019

Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила тендер на закупку
пожарных машин стоимостью 600 млн гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из
сообщения “НВ-Бизнес”.
В пятницу 19 апреля 2019 г. в системе публичных закупок ПроЗорро опубликована
информация о тендере Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
Украины на закупку пожарных машин стоимостью более 600,8 млн грн. (в т.ч. НДС).
Планируется закупить 120 пожарно-спасательных машин. Это уже четвертый тендер на
закупку такой техники с 2016 года. В 2018 году ГСЧС закупила 120 машин за 600,536 млн
грн. (в т.ч. НДС). Победителем стало ООО «Промышленная компания «Пожмашина»
(Черниговская обл.), которое обязалось поставить автоцистерны, созданные на шасси МАЗ
и КрАЗ, в течение 2018-2019 гг. В 2016 и 2017 годах ГСЧС проводила тендеры на покупку 98
машин и 130 машин, на которые потратили около 970 млн грн. Тогда победителем также
стала “Пожмашина”. Единственным конкурентом “Пожмашины” на уже состоявшихся
тендерах было фастовское ЧАО “Автотранспортник”. Как сообщалось ранее, тендер ГСЧС на
закупку пожарных машин снова без борьбы выиграла «радикальная» «Пожмашина»
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Компания «Богдан» показал готовый электрогрузовик
с запасом хода 220 км
08.05.2019

Украинская корпорация «Богдан» представила первый экземпляр
электрического тягача Богдан ERCV27, изготовленного в Луцке для датской
компании Banke Electromotive.
Электрогрузовик оснащен литий-железо-фосфатными аккумуляторами емкостью
220 кВт, и. по словам производителей, он сможет проехать примерно 220 км с полной
допустимой нагрузкой. Максимальная скорость составляет 80 км/ч, а заявленный срок
эксплуатации – 12 лет. В кабине есть комбинированная вентиляция, система
видеонаблюдения и кондиционер. “Электрогрузовик Богдан ERCV27 предназначен для
механизированной загрузки твердых бытовых отходов в городах Европейского Союза”, –
отметили представители корпорации. Первый экземпляр теперь должен пройти
сертификацию в Дании. Если все будет успешно, то на луцком «автосборочном заводе №1»
начнется серийное производство. Первый заказ от Banke Electromotive – на 15 грузовиков,
но в перспективе «Богдан» может частично или полностью покрывать потребности
датской компании, составляющие 200 единиц в год. В перспективе «Богдан» готов
производить экологические спецмашины для вывоза отходов и для украинских городов.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Импорт тракторов в Украину в прошлом году
вырос почти в пять раз
18.04.2019

Импорт тракторов в Украину в прошлом году вырос почти в пять раз
по сравнению с 2017 г. - до 113,2 тыс. ед., из которых 2,2 тыс. подержанных,
сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".
Согласно данным УКАБ, в стоимостном выражении тракторов было ввезено в 2018
году на $431 млн, что на 12,6% меньше, чем в 2017 году. "В количественном выражении
суммарный импорт тракторов рос в 2015-2016 гг. и 2018 г., а в 2017-м было значительное
проседание. Больше всего этой техники было импортировано в прошлом году", - отметили
в ассоциации. По информации УКАБ, если в количественном выражении импорт тракторов
рос из года в год, то в стоимостном выражении своего пикового значения он достиг в 2017
г., а 2018 г. пошел на спад. "Что касается подержанных тракторов, то в целом за
рассматриваемые четыре года их доля в общем числе импортируемых составляла около
4%. Это значительно меньше по сравнению с зерноуборочными комбайнами, где этот
сегмент занимал половину всех поставок из-за рубежа", - заметили в ассоциации. В УКАБ
обратили внимание, что в отличие от зерноуборочных комбайнов, где "горячий" сезон
длится с конца апреля по август, тракторы активно завозятся с конца зимы по конец
апреля и в июле, в 2018 году активными были также осенние месяцы.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ЧАО "КЭМЗ" планирует представить оборудование для
сортировки ягод и мягких плодов

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

28.04.2019

КЭМЗ (Херсонской обл.) в текущем году планирует представить на
рынке оборудование для сортировки ягод и мягких плодов, сообщила
компания на своем сайте.
"В 2019 году нами запланирован вывод на рынок очередной новинки – машины для
сортировки (калибровки) ягод и мягких плодов, таких как черешня, абрикос и персик.
Сортировка сырья в последние годы приобретает все большее значение для украинского
плодоовощного рынка в следствии роста стандартов в области продаж свежей продукции в
розничных сетях", - отмечается в сообщении. Кроме того, в начале апреля этого года КЭМЗ
презентовал новую линейку машин для очистки лука от кожуры. В новой линейке машин
заложен новый метод - лук очищается сжатым воздухом. "Каховский Экспериментальный
Механический Завод" специализируется на выпуске оборудования разного типа для
сельхозпроизводителей, логистических и перерабатывающих компаний. Компания
позиционирует себя, как экспортоориентированное предприятие. Доля экспорта в годовом
объеме колеблется в пределах 60-80%. Чистый убыток компании в 2018 году возрос в 9 раз
по сравнению с 2017 годом – до 931 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Производитель сельхозтехники АО "Эльворти" планирует
увеличить реализацию на 19%
03.05.2019

АО "Эльворти" (ранее "Червона Зирка", Кропивницкий), в 2019 году
планирует получить доход от реализации в размере 1 млрд 050 млн грн (в
2018 году чистый доход составил 881,73 млн грн).
Согласно информации в опубликованном на сайте компании годовом финансовом
отчете, при этом планируется получить 5%-ную рентабельность финансово-хозяйственной
деятельности, снизить расходы производства на 15 млн грн. Помимо этого в планах на
текущий год – рост поставок продукции в страны ЕС на 50%, а также увеличение рыночной
доли по зерновым сеялкам до 60%, пропашным сеялкам до 45%, пропашным
культиваторам – до 68%, дисковым боронам до 53%. В 2018 году завод, в частности,
реализовал 1914 зерновых и пропашных сеялок на 446,61 млн грн (среднереализационная
цена 243,79 тыс. грн), в том числе доля зерновых сеялок составила 70,5%. Доход от
реализации продукции в 2018 году сократился на 16% по сравнению с 2017 годом, до
881,73 млн грн, в том числе на экспорт реализована продукция на 418,55 млн грн (47,5%).
Чистая прибыль компании составила 0,61 млн грн против 164,19 млн грн годом ранее. От
операционной деятельности получено 61,92 млн грн против 249,13 млн грн, а валовая
прибыль сократилась на 51% до 161,05 млн грн. Согласно отчету, ухудшение финансовых
показателей на предприятии связывают с рядом рисков, в частности, в прошлом году
предприятие было оштрафовано государством на 1,3 млн грн за нарушение сроков
возврата валютной выручки в течение 180 дней от контрагентов. Также активность
покупателей снижалась из-за неопределенности по мораторию на продажу земли. Кроме
того, отмечают в компании, низкие цены на сельхозпродукцию сдерживали финансовую
возможность фермеров, а затяжная зима повлияла на активность и емкость рынка
сельхозтехники. По оценке компании, эти факторы в значительной степени повлекли
падение производства и реализации на 20% к 2017 году. На финансовый результат также
существенно повлияли негативные курсовые разницы на сумму 41,43 млн грн в связи с
падением курса рубля в апреле и декабре прошлого года. В числе негативных факторов –
отток персонала в связи с выездом на работу за рубеж, высокая стоимость рабочей силы,
техническая поломка оборудования на участке критических мощностей. "Все эти риски
привели к утрате выручки от реализации на 20% и потере прибыли около 70 млн грн", отмечается в отчете. С целью предупреждения и снижения рисков курсовых разниц в
текущем году планируется увеличить реализации продукцию в Украине на 30%.
Основными конкурентами АО "Эльворти" по производству сельхозтехники в компании
называют ПКФ "Велес-Агро", НПП ""Белоцерковмаз", "Лозовские машины", а также Maschio
Gaspardo (Италия), Unia (Польша), AMAZONE и Lemken (Германия), KUHN (Франция). ПАО
"Эльворти", входящее в группу предприятий "Эльворти Групп" бизнесмена Павла
Штутмана, специализируется на выпуске посевной и почвообрабатывающей техники:
сеялок для посева зерновых и пропашных культур, культиваторов для сплошной и
междурядной обработки почвы, дисковых борон для ресурсосбрегегающей обработки
почвы. Его производственные мощности рассчитаны на выпуск 10,8 тыс. сеялок, более 4
тыс. культиваторов, 868 дисковых борон. К началу текущего года на предприятии работало
962 человека. АО "Эльворти владеет 54,48% акций производителя литых заготовок АО
"Металит" (Кропивницкий).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украинским аграриям компенсировали за
сельхозтехнику более 128 млн грн

Аудит "Укроборонпрому" запущений, Петро Порошенко
17.04.2019

Президент Петро Порошенко заявляє про запуск міжнародного аудиту
державного концерну "Укроборонпром". Про це він сказав під час зустрічі з
представниками громадянського суспільства.
"Запущений аудит, прийнято рішення уряду, щоб він був профінансований. До
аудиту допущена одна з чотирьох всесвітньо відомих компаній", - сказав Порошенко. Він
зазначив, що Рада національної безпеки і оборони зобов'язала "Укроборонпром" надати
необхідні документи, в тому числі йдеться про зняття грифа "таємно" і допуск аудиторів до
інформації, яка є державною таємницею. За його словами, ініційовані зміни в законодавство
про зняття грифа секретності з частини оборонного замовлення, без шкоди рівню
обороноздатності. За словами Порошенка, аудит обійдеться державі у мільйони доларів.
Президент зазначив, що після звільнення першого заступника секретаря РНБО Олега
Гладковського призначив заступником секретаря РНБО Сергія Кривоноса, який має
надзвичайні повноваження щодо реформування "Укроборонпрому". Він закликав учасників
зустрічі повернутися до обговорення ситуації в "Укроборнпроме" за результатами аудиту.
Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів передбачив перевірку керівництва
державного концерну "Укроборонпром" та інших державних підприємств на поліграфі
після відповідного доручення Президента Петра Порошенка.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
"Укроборонпром" підписав меморандум із корпорацією
міноборони туреччини ASFAT
02.05.2019

У рамках виставки IDEF-19, що відбувається у Стамбулі, генеральний
директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін підписав Меморандум із
представниками корпорації Міноборони Туреччини ASFAT.
У документі визначено принципи експорту продукції українського обороннопромислового комплексу до Туреччини, а також – трансферу технологій з розробки і
створення високоточних озброєнь. Також передбачено можливість спільних дій з
виробництва високоточної зброї та інших видів озброєння та військової техніки. Турецька
сторона висловила зацікавленість у закупівлі газотурбінних двигунів виробництва "ЗоряМашпроект", що входить до складу "Укроборонпрому", для бойових надводних кораблів
національного ВМФ. Також були обговорені спільні проекти з постачання Туреччині
українських газогенеруючих установок. У зустрічі взяли участь заступник секретаря РНБОУ
Сергій Кривонос і голова парламентського комітету з питань національної безпеки та
оборони Сергій Пашинський. Корпорація Міноборони Туреччини ASFAT є державним
концерном оборонних та суднобудівних підприємств. Її заснували у січні 2018 року для
розвитку національного ОПК та збільшення експорту оборонної продукції. Управління
ASFAT здійснює Міноборони Туреччини. До складу корпорації увійшли 30 підприємств, що
раніше знаходились під егідою Міністерства національної оборони, та центри технічного
обслуговування і ремонту. За рік існування там досягли помітних успіхів. Зокрема,
корпорація перемогла у тендері на будівництво чотирьох корветів для ВМФ Пакистану,
підписавши найбільший експортний контракт в історії національного ОПК. Відзначимо, в
рамках міжнародної оборонної виставки IDEF-19, що триває у Стамбулі, відбулася зустріч
Генерального директора ДК "Укроборонпром" Павла Букіна та заступника секретаря РНБОУ
Сергія Кривоноса із главою Секретаріату оборонної промисловості Туреччини Ісмаілом
Деміром. Турецька сторона наголосила, що партнерство між двома країнами у сфері
оборонних технологій досягло стратегічного рівня. Пан Демір наголосив на важливості
збільшення кількості успішних спільних проектів. Зокрема глава Секретаріату оборонної
промисловості Туреччини зазначив, що за допомогою ДК "Укроборонпром" Туреччина
створює новий бойовий танк, а також вирішує питання двигунів для бронетехніки та БПЛА.
Ісмаіл Демір наголосив на перспективах подальшої двосторонньої співпраці у галузі авіації,
зокрема, згадавши про першу партію ударних БПЛА, передану Україні. За його словами
Україна і Туреччина вже реалізують масштабні авіаційні проекти, наразі тривають
відповідні переговори, важливі для обох країн. Українські представники підтвердили
важливість збереження і розвитку досягнутого рівня двосторонньої співпраці у сфері
безпеки та оборони. Нагадаємо, що Турецька Республіка є одним з найважливіших
партнерів українського оборонного комплексу і завдяки розгалуженій співпраці вже
існують конкретні проекти за багатьма напрямками військово-технічного співробітництва.
Зокрема мова йде про співпрацю у сфері сучасних цифрових технологій, ударних БПЛА,
керованої високоточної зброї тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДК "Укроборонпром"
Полторак відвідав два заводи "Укроборонпрому"
у Львові

07.05.2019

С декабря 2018 г. по март текущего включительно украинским
сельхозпроизводителям выплатили 128,09 млн грн компенсации за
приобретенную технику и оборудование.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, соответствующая информация
поступила от 10 уполномоченных банков – Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк,
Укргазбанк, Райффайзен банк, Банк "Пивденный", Банк инвестиций и сбережений, ПУМБ,
Индустриалбанк и Кредобанк. По информации Кабмина, за этот период программой
воспользовалось 709 сельхозтоваропроизводителей, которые приобрели 1 тысячу 202
единицы техники и оборудования. В правительстве напомнили, что 22 апреля текущего
года в рамках реализации бюджетной программы обновлен Перечень отечественной
сельскохозяйственной техники и оборудования, стоимость которых частично
компенсируется за счет средств государственного бюджета. В список добавили 2 тысячи
124 новых наименований техники и оборудования, которых теперь насчитывается 11
тысяч 374 от 163 заводов-производителей. Перечень заводов-производителей также
увеличился на 22. В Государственный бюджет Украины на 2019 год по программе
"Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" предусмотрены расходы на сумму
881,79 млн грн по направлениям: частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной
техники и оборудования отечественного производства – 681,79 млн грн; частичная
компенсация стоимости специальных вагонов для перевозки зерна, оборудования для
производства биоэтанола и электроэнергии из биомассы, которые были закуплены у
отечественных производителей – 200 млн грн. Как сообщалось ранее, согласно
правительственной программе поддержки развития фермерства и сельскохозяйственной
кооперации, государство компенсирует сельхозпроизводителям 90% стоимости
консультативных услуг, но не более чем 10 тысяч грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

03.05.2019

Під час робочої поїздки до Львова міністр оборони України Степан
Полторак відвідав завод "ЛОРТА" та авіаційно-ремонтний завод. Про це
повідомляє кореспондент Варіантів.
Сьогодні міністр оборони України Степан Полторак під час робочої поїздки у Львів
відвідав підприємства Державного концерну "УкрОборонПром", зокрема, Львівський
Державний завод "ЛОРТА" та Львівський Державний авіаційно-ремонтний завод. Зокрема,
на території заводу "ЛОРТА" відбулася презентація нової військової техніки. За словами
директора заводу Володимира Чауса, на сьогоднішній день завод повністю
перекваліфікувався і перейшов до комплесно нових систем управління типу "Оболонь-А"
власної розробки. "Ці системи втілюють в життя всі новітні методи контролю за роботою
арилерійських батарей з усіма вихідними показниками світових стандартів" – заявив він. За
словами Степана Полторака, за 5 років Львівському Державному авіаційно-ремонтному
заводу вдалося зробити величезний крок вперед. "Якщо в 2014 році ми цього хотіли, але не
було можливості, то сьогодні ми приступаємо до держовного випробування унікальних
комплексів управління артилерією, які на 30-40% підвищить можливості наших
артилерійських підрозділів" – запевнив міністр. Також на думку Полторака, ще один
експеримент з армією закінчиться крахом для нашої країни. "Я переконаний у тому, що
Збройні Сили України здатні захистити наш народ, територіальну цілісність, і перспектива
розвитку дозволяє нам відчувати безпеку. Я хотів би сказати, що виходячи з того, що ми
маємо, можна зробити висновок – ми йдемо правильним шляхом. Фінансовий ресурс дає
можливість вкладати гроші у нові розробки, створювати нову зброю, підвищувати грошове
утримання, створювати соціальні умови, щоби в армію йшли служити люди і відчували себе
захищеними" – наголосив міністр оборони.
Читати повністю >>>
За матеріалами varianty.lviv.ua

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

32

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

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

 БРОНЕТЕХНІКА

 БОЄПРИПАСИ

БТР-3КШ: автоматизована система управління боєм,
цифровий зв‘язок та дрони

Україна запустила виробництво 100 мм снарядів для БМП-3
і поступово витісняє Росію з ринку
15.04.2019

17.04.2019

В Україні створено нову командно-штабну машину БТР-3КШ, яка
призначена для управління підрозділами в умовах сучасного поля бою. Про
це повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром".
Нова машина на базі БТР-3 була розроблена "Київським бронетанковим заводом", що
входить до складу ДК "Укроборонпром", спільно з іншими підприємствами Концерну та
приватними компаніями. "Серцем" БТР-3КШ є новітня автоматизована система управління
боєм, яка об‘єднує всю передану по захищеному цифровому зв‘язку інформацію щодо
місцезнаходження підрозділів, цілей та засобів вогневого ураження. Ця інформація може
надходити від командирів відділень, окремих бойових машин, розрахунків, передових
навідників, безпілотників, контрбатарейних радарів, інших учасників бою та засобів
спостереження. У свою чергу, автоматизована система управління боєм виводить цілісну
картину на тактичні комп’ютери та дозволяє оперативно передавати бойові задачі та
контролювати їх виконання. Така система дозволяє значно підвищити ефективність
виконання бойового завдання та повністю відповідає сучасній концепції ведення війни,
коли перевага над ворогом досягається кращою координацією та взаємодією між всіма
підрозділами на полі бою та постійним обміном інформацією. Окрім того, БТР-3КШ має у
своєму складі власні безпілотні комплекси, що дозволяє самостійно отримувати уточнену
інформацію. Наразі у складі БТР-3КШ застосовуються БПЛА "Рама" від ДП "ДКБ Авіації
загального призначення", що також входить до складу Концерну. З метою захисту БТР3КШ оснащена бойовим модулем "ІВА-М" від ПП "Чезара". Цей легкий бойовий модуль з
дистанційним керуванням озброєний 12,7-мм кулеметом, оснащений денним та
тепловізійним прицілом з далекоміром, системою постановки димової завіси. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

Державне Зовнішньоторговельне Підприємство “СпецТехноЕкспорт”,
що входить до складу ДК “Укроборонпром” почало постачання країніінозамовнику нових 100 мм пострілів для БМП-3 українського виробництва.
“У 2017 році СпецТехноЕкспорт, успішно експортував першу партію українських 100
мм пострілів для БМП-3 країни-інозамовника, а кілька місяців тому – вже другу партію”, –
повідомив директор департаменту ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт” Антон Пашинский. При
цьому він зазначив, що новий 100 мм постріл для гармати 2А70 повністю виготовлений на
українських виробничих потужностях. Постріл повністю новий – і якщо виробництвом
корпусів снарядів та їх спорядженням вибуховою речовиною Україна вже не дивує, то
розробка та серійне виготовлення гільзи – величезне досягнення, – відзначив директор
департаменту. БМП-3 є останньою і найкращою з гусеничних броньованих машин,
розроблених та серійно виготовлених для радянської армії, характеристики якої були
революційними наприкінці 80-х років і зараз перевершують багатьох конкурентів. Через
розпад СРСР до військових частин на території України було поставлено лише незначну
кількість БМП-3. Машина серійно виготовляється на російському Курганмашзаводі й стоїть
на озброєнні значної кількості країн, серед яких є й українські партнери (Азербайджан,
Індонезія, ОАЕ та інші). До недавнього часу, боєприпаси до 100 мм гармати 2А70, якою
озброєні БМП-3, вироблялися тільки російським ВПК. В Україні для цієї машини були
розроблені та опановані лише постріли з протитанковою керованою ракетою від КБ Луч. “У
підсумку: розвивається замкнутий цикл виробництва боєприпасів; подібними виробами ми
витісняємо росіян з їх традиційних ринків; зростає експорт нової продукції. На черзі – нові
ринки”, – наголосив Антон Пашинский.
Читати повністю >>>
За матеріалами informator.news

На "ХКБМ" запустили власне серійне виробництво
корпусів для БТР-4

В Україні до 2021 року побудують більш
ста сховищ для боєприпасів
24.04.2019

ДП "Харківське КБ машинобудування ім. О. Морозова", що входить до
складу ДК "Укроборонпром", запустило власне серійне виробництво
корпусів БТР-4 для українського війська.
Таким чином, питання найбільш "вузького" місця у виробництві БТР-4, яке раніше
залежало від потужностей єдиного приватного виробника бронекорпусів, було успішно
вирішено. Для цього у 2018 р. "ХКБМ" за власні обігові кошти відремонтував цех, який був
незадіяний у виробництві декілька десятків років, а також закупив та налагодив сучасну
виробничу лінію. І у 2019 році перший БТР-4 з корпусом виробництва "ХКБМ" успішно
пройшов комплексні випробування, що дозволило перейти до серійного виготовлення
чергової партії БТР-4 із використанням власних корпусів. Крім того, "ХКБМ" звернулось до
Міноборони з пропозицією дозволити використання у виробництві БТР-4 новітніх марок
бронесталі виробництва країн-членів НАТО. Ці бронесталі застосовуються у бойових
машинах Альянсу та відповідають вимогам стандартів НАТО. І наразі відповідні зразки
натівської броні вже проходять випробування в Україні. Водночас, окрім ліквідації
залежності від приватного постачальника, це дозволило збільшити загальну
рентабельність виробництва бойової машини на 4,5% та створити додаткові робочі місця.
Таким чином, у бронетанковому кластері "Укроборонпрому" вже два підприємства –
"ХКБМ" та "Завод ім. Малишева" – освоїли виробництво корпусів БТР-4, що дозволяє значно
розширити випуск цих сучасних бойових машин для українського війська. З метою
налагодження більш ритмічного фінансування "ХКБМ", у Концерні закликають Міноборони
та МЕРТ переглянути умови оплати, дозволивши розрахунок за виготовлене озброєння у
рамках передачі окремих одиниць, а не після передачі останньої машини з партії, що
зазвичай відбувається у кінці поточного року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
ДП "Завод імені Малишева" відновив чергову партію "Булатів"
для українського війська
03.05.2019

Держпідприємством "Завод імені В.О. Малишева", що входить до
складу ДК "Укроборонпром" відремонтовано чергову партію танків "Булат".
Про це повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром".
Ці бойові машини захищають українську землю у найгарячіших точках Сходу
України та під час реальних боїв зарекомендували себе як надійна та якісна техніка.
Фахівцями заводу були відремонтовані двигуни та корпуси бойових машин, а також низку
інших комплектуючих. Нещодавно частина відновлених "Булатів" успішно пройшла
приймально-здавальні випробування за участі представників Міноборони. І чергова партія
танків передається замовнику. Танк "Булат" – модернізація основного бойового танку Т-64,
під час якої "Булати" отримали новий захист, систему управління вогнем, ракетний
комплекс "Комбат" та потужніший двигун. Завдяки цим рішенням вдалось досягнути
комплексне підвищення характеристик танка. Наприклад, модульний комплекс
динамічного захисту "Ніж", який встановлено на "Булатах" відмінно зарекомендував себе
під час боїв та штатно встановлюються і на модернізовані танки Т-64 зразка 2017 року та Т80БВ. У свою чергу, завдяки системі управління вогнем 1А43У з нічним прицільним
комплексом, "Булат" може використовувати ракетний комплекс "Комбат", який дозволяє
знищувати бронетехніку противника на відстані до 5 км. Водночас відремонтовані "Булати"
отримали систему управління вогнем 1А43У з підвищеними характеристиками та
доопрацюваннями, які були продиктовані бойовим досвідом. За маневреність танка
відповідає форсований двигун 5ТДФМ потужністю 850 к.с., який також за досвідом бойових
дій отримав підвищенні характеристики, направлені на підвищення його ресурсу та
надійності роботи.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
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До кінця 2021 року в Україні побудують більш ніж 130 захищених
сховищ для зберігання боєзапасу. Про це заявив начальник Центрального
управління безпеки військової служби ЗСУ полковник Микола Швець.
Зараз ЗСУ потребують близько 300 захищених залізобетонних сховищ. Протягом
2018 - 2021 років в Україні запланували побудувати понад 130 захищених сховищ. Провести
реконструкцію передбачається в три черги. Вартість будівництва становить 4,3 млрд грн..
"Розпочато будівництво першої черги захисних обсипних сховищ в кількості 35 одиниць,
завершити яке планується до кінця 2019 р.", - зазначив Швець. Він повідомив, що близько
70% охоронних периметрів потенційно-небезпечних об'єктів вже обладнані огорожею
нового типу, периметровими технічними засобами охорони, відеоспостереженням, освітленням та іншими системами захисту і контролю доступу. До кінця ІІ кварталу 2019 р.
заплановано завершення цих робіт на 37 потенційно небезпечних об'єктах зберігання
боєзапасів. Нагадаємо, на відновлення виробництва метальних зарядів і порохів виділено
близько 1 млрд грн до 2022 р. Цільова програма на відновлення виробництва метальних
зарядів і порохів передбачає поетапне виділення у найближчі роки коштів для закупівлі
високоточних верстатів та іншого обладнання для серійного виробництва. "Ідеться про
більш ніж 1млрд грн. Є програмне рішення, є контракти, є систематичне постачання
обладнання на період до 2022 р. Наразі ми вирішуємо питання для того, щоб повністю
оновити виробничий парк "Зірки" задля відновлення виробництва піроксиліно-вих порохів,
які будуть лежати в основі розробки та забезпечення всього потенціалу та
обороноздатності України", – повідомив директор дивізіону високоточної зброї та
боєприпасів Андрій Артюшенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua
Спецтехноекспорт постачатиме керовані танкові
ракети калібру 120 мм в Туреччину
01.05.2019

Представниками ДГЗП «Спецтехноекспорт» парафовано контракт із
турецькою держкорпорацією «Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu» ("MKEK")
на постачання 120 мм ствольних керованих ракет «Конус».
Протягом першого етапу реалізації контракту передбачені поставки 120 мм
керованих ракет «Конус» і пристроїв наведення для їх інтеграції в турецькі основні бойові
танки. Згодом, внаслідок часткового трансферу технологій, українські керовані ракети
будуть вироблятися на потужностях MKEK. Парафування контракту дозволило узгодити
питання вартості та строків поставок, а також – інші умови реалізації домовленостей.
Завершення процедури підписання та початок виробництва експортної партії ракет
заплановано на ближчі тижні. Керована ракета «Конус» розроблена ДП «ДККБ «ЛУЧ» для
стрільби з танкових гармат калібру НАТО - 120 мм. Ракета здатна вражати ціль на відстані 5
км, що значно перевищує дальність стрільби звичайних танкових снарядів. Тандемна
бойова частина ракети здатна знищити динамічний захист ворожого танку та пробити до
800 мм броні. Директор Спецтехноекспорту Владислав Бельбас зазначив, що перевагою
співпраці з MKEK є можливість постачати високоточну зброю не лише турецьким Збройним
Силам, але й збільшити присутність української продукції на інших ринках, які
експлуатують танки зі 120 мм гарматами та активно співпрацюють з турецьким ОПК зокрема, це країни Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Загалом Турецька Республіка є
одним з найважливіших партнерів українського оборонного комплексу і завдяки
розгалуженій співпраці вже існують конкретні проекти за багатьма напрямками військовотехнічного співробітництва. Нагадаємо, що 18 грудня 2018 року під час військового параду
у Катарі було продемонстровано новітній бойовий модуль з мобільною версією
високоточного протитанкового комплексу «Скіф», який є спільним проектом турецької
компанії Aselsan та підприємств ДК «Укроборонпром» - ДККБ «Луч» та
«Спецтехноекспорт». Цей бойовий модуль був створений завдяки розширеному військовотехнічному співробітництву України та Туреччини.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт»

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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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Пройшов конкурс космічних проектів
«Yangel´s Challenge»

Україна продовжує нарощувати експорт продукції АПК, Ольга Трофімцева

12.04.2019

В рамках насиченої програми Dnipro Space Weekend в Університеті
імені Альфреда Нобеля стартував конкурс космічних проектів «Yangel´s
Challenge». Про це повідомляє КБ «Південне» імені М.К. Янгеля
Організатори заходу, серед яких Комунальне підприємство «Агентство розвитку
Дніпра», Конструкторське бюро «Південне» і Університет імені Альфреда Нобеля,
запросили до участі у конкурсі студентів університету та учнів старших класів
дніпропетровських шкіл. За результатами бліц-вікторини, присвяченої 65-річчю діяльності
КБ «Південне» імені М.К. Янгеля та вирішенню глобальних космічних питань, усі учасники
заходу були нагороджені пам’ятними дипломами.
Читати повністю >>>
За матеріалами КБ «Південне»
В США відбувся успішний пуск
РН «ANTARES»
18.04.2019

В середу 17 квітня о 16:46 за північно-американським східним часом
(EDT) (23:46 за київським часом) відбувся успішний старт РН «Antares» з
космодрому NASA Wallops Flight Facility Вірджінія (США).
В рамках місії NG-11 на орбіту буде виведено космічну вантажівку Cygnus, яка
доставить на МКС черговий вантаж для побутових потреб, життєзабезпечення екіпажу та
для проведення наукових експериментів, а також тринадцять малих супутників. Вантаж
вагою близько трьох з половиною тон буде доставлено 19 квітня. Конструкція апарату не
передбачає повернення на Землю. Космічний корабель Cygnus розроблено компанією
NorthropGrummanдля
постачання
InternationalSpaceStationв
рамках
програми
CommercialResupplyServices. Сьогодні запущено покращену версію апарату. Для довідки:
Україна співпрацює з США за проектом РН «Antares» з 2008 року. Основну конструкцію
першого ступеня РН розроблено КБ «Південне» та виготовлено ПІВДЕНМАШем. Наразі
виконано в рамках проекту 9 успішних пусків.
Читати повністю >>>
За матеріалами Заводу «ПІВДЕНМАШ»
Госпредприятия космической отрасли
необходимо акционировать
18.04.2019

Развитие космической отрасли Украины напрямую связано с ее
реформой. Об этом заявил гендиректор ГП "Южмаш" (Днепр) Сергей Войт
в ходе первого международного Noosphere Space Summit.
"Потенциал космической отрасли Украины многократно превышает возможности
государства: государство не может загрузить отрасль заказами и даже не в состоянии в
достаточном объеме потреблять услуги, которые может предложить отрасль", – сказал
Войт. В качестве примера гендиректор "Южмаша" привел дистанционное зондирование
Земли (ДЗЗ). "В Украине до сих пор не сформирован массовый потребитель данных ДЗЗ.
Нет потребителя - нет рынка. Нет рынка - нет экономического стимула для развития ДЗЗ.
Нет стимула – нет развития", – сказал Войт. "Можно сколько угодно строить и запускать
спутники ДЗЗ, но их данные будут представлять только узконаучный интерес и
ограниченный военный", – выразил Войт свое мнение, добавив, что "самым главным
следствием этого является неизбежная неэффективность государства как собственника". В
связи с этим Войт напомнил, что "Южмаш" уже в течение многих лет продвигает
инициативу акционирования госпредприятий космической отрасли, но эта идея
продвигается "очень медленно". Говоря о реформе управления отраслью, гендиректор
"Южмаша" высказался за разделение функций космической деятельности и космической
промышленности. "Космическая отрасль - это поставщик технических средств для
космической деятельности. Разделение космической деятельности и космической
промышленности должно являться ключевым элементом реформы госуправления
отраслью", - сказал Войт. При этом он акцентировал: мировая космическая деятельность
претерпевает стремительные изменения. "Не только в мире, но уже и в Украине в этой
сфере появились новые игроки, пришел частный капитал. Меняется как внешняя для
отрасли обстановка, так и сама отрасль. Уходит в прошлое госмонополия на разработку и
производство ракетно-космической техники", – сказал Войт, отметив, что "еще не сняты
законодательные ограничения для (работы в Украине) частных компаний, хотя это вот-вот
произойдет". По словам Войта, "Южмаш" подавал соответствующие предложения в ГКАУ
еще пять лет назад, но они так "там и лежат". "К счастью, нашлись более эффективные
лоббисты этого вопроса", – добавил Войт.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
"Південмаш" оскаржує в суді вимогу ДФС сплатити
92 млн грн по ЄСВ, штрафу та пені
22.04.2019

Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова оскаржує в суді
вимогу ДФС сплатити 92 млн грн по ЄСВ, штрафу та пені. Про це повідомляє
видання finbalance.com.ua
Дніпропетровський окружний адмінсуд 3 квітня у рамках справи №160/2428/19
повернув для держпідприємства «Виробниче об`єднання Південний машинобудівний завод
ім. О.М. Макарова» його позовну заяву до Дніпропетровського управління Офісу великих
платників податків ДФС, в якій держкомпанія просила суд скасувати вимогу про сплату
боргу (недоїмки) №Ю-35-25 від 08.11.2018 на суму недоїмки зі сплати єдиного внеску на
загальнообов`язкове державне соціальне страхування, штрафу та пені в розмірі 91,9 млн
грн. Таке рішення суд ухвалив через те, що позивач не усунув недоліки позовної заяви (не
надав доказів сплати судового збору в розмірі 19,2 тис грн), на які раніше вказував суд.
“Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом”, - йдеться в ухвалі Дніпропетровського
окружного адмінсуду від 3 квітня. Як відомо, Державне підприємство "Виробниче
об"єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" (ПІВДЕНМАШ) входить до
складу Державного космічного агентства України (ДКАУ). За свою більш ніж сімдесятирічну
історію підприємство отримало статус світового лідера в галузі ракетобудування і сьогодні
складає основу ракетно-космічної промисловості України. Починаючи з 50-х років XX
століття, у Дніпропетровську було створено чотири генерації ракетних комплексів
стратегічного призначення, близько 400 космічних апаратів 70 різних модифікацій,
космічні ракети-носії сімейств: "Циклон", "Космос", "Зеніт". Виробниче об'єднання має у
своєму розпорядженні потужні галузеві виробництва: металургійне, складальне,
випробувальне, зварювальне, ливарне, ковальське та механообробне. На підприємстві
освоєні та впроваджені унікальні технологічні рішення. Багатопрофільність ПІВДЕНМАШу
дозволяє виготовляти продукцію для таких напрямків діяльності, як: оборонна
промисловість; авіаційний транспорт; сільськогосподарське машинобудування; теплові
електростанції; виробництвo, випробування, експлуатація ракет-носіїв космічних апаратів.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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За підсумками першого кварталу 2019 року зовнішньоторговельний
обіг України склав 25,9 млрд дол. США, з яких 6,9 млрд дол. США (26,6%) –
продукція агропромислового комплексу.
Порівняно з аналогічним періодом 2018 р. відбулося збільшення зовнішньоторговельного обігу сільськогосподарської продукції – на 18,4% (на $1,07 млрд) та експорту – на
22,5% (на 989,9 млн дол. США). Загалом агро-експорт склав майже 5,4 млрд дол. США.
«Найвагомішими чинниками формування позитивного сальдо в зовнішньоторговельному
балансі в АПК залишається значний експорт зернових культур, які зайняли в аграрному
експорті за вказаний період 45,4%, олії – 22,2% та насіння олійних культур – 6,7%», відмітила в. о. Міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева. В
регіональній структурі експорту с/г продукції за три місяці поточного року лідируючі
позиції займають країни Азії з часткою 40,9%, країни ЄС – 34,9%, країни Африки – 15,3%,
країни СНД – 6,3%. Основними країнами, до яких експортувалася українська продукція
стали: Індія – 9,9%, Єгипет – 8,6%, Китай – 7,5%, Туреччина – 7,4%, Нідерланди – 7%, Іспанія
– 6,3%, Італія – 4%, Польща – 3,3%, Білорусь – 2,9%, Німеччина – 2,9%.
ТОП-10 продуктів в експорті АПК за 3 міс. 2019 р. >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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Дела академиков: что стоит за обвинениями
руководителей НААН в коррупции
24.04.2019

Хозяйства Национальной аграрной академии наук почти на 100%
покрывают потребности украинских аграриев в посевном материале, а сума
налоговых отчислений в госбюджет превышает 1 миллиард гривен.
Силовики и общественные структуры утверждают, что госземли академии наук
используются крайне неэффективно, а руководство академии якобы погрязло в коррупции.
Впрочем, пока ни одно из обвинений еще не было доказано в суде. Принято считать, что
украинские аграрии импортируют большую часть семенного материала, необходимого для
полевых работ. Но в реальности, 90% всех площадей под пшеницу и рожь, 60% площадей
под ячмень, и 100% площадей под гречку и рис во время весенних работ засеваются
сортами, которые поставляют агрорынку хозяйства Национальной академии аграрных
наук Украины. Для засевания озимых культур НААН в 2018 году поставила 32 тысячи тонн
добазовых или базовых семян, чем на 100% обеспечила потребности украинского
агрорынка в сортозамене и сортообновлении. Более того, хозяйства НААН являются также
и крупными поставщиками племенного скота для отечественных животноводов: 91
хозяйство академии ежегодно поставляют рынку минимум 2 тысячи голов овец, 3 тысяч
голов ВРХ и 12 тысяч голов свиней. Суммарно все 112 хозяйств НААН обрабатывают 364
тысяч гектаров пашни, но это равно площади лишь 4% всех государственных земель. При
этом Национальная академия аграрных наук является одним из крупных доноров
госбюджета: в 2018 году на свою деятельность учреждение получило 441,6 млн грн (или
51% от необходимого), сума уплаченных налогов оказалась вдвое больше — 1,07 млрд грн.
Такой уровень отчислений в казну, по словам Президента НААН Ярослава Гадзало,
следовало бы снизить хотя бы на 75%, иначе украинская аграрная наука не сможет
полноценно развиваться и конкурировать со своими европейскими коллегами, которые в
принципе не платят налогов. "К примеру, в прошлом году академия заработала 357 млн
грн на свой спецсчет. Но при этом только один из 10 необходимых нам финских
селекционных комбайнов стоит $180 тысяч", — комментирует Гадзало. По его словам,
своеобразным "тормозом" для академии являются также 100 млн грн долгов, которые
накопились от 12 обанкротившихся хозяйств академии. "Но я думаю, что за 2019 год мы
сможем полностью рассчитаться по всем долгам", — отметил глава НААН. До 2015 года
сумма задолженности хозяйств НААН — банкротов составляла около 350 млн грн. "При
этом за 1991-2015 года из структур академии было выведено в общей сложности 0,5 млн га
пашни", — дополняет советник министра внутренних дел Михаил Апостол. Подобные
схемы происходили с участием высших должностных лиц нашей страны. К примеру, в 2012
году было принято постановление Кабмина за подписью Николая Азарова, по которому
группа компаний "Агропром" Сергея Таруты получила от НААН 26 хозяйств с земельным
банком в 111 тысяч га земли. После Майдана эти предприятия вернули прежнему
собственнику со всем земельным банком, но всю технику и скот перед этим уничтожили.
Обвинения в коррупции и непрозрачном использовании госсобственности и в сторону
нынешнего руководства НААН регулярно звучат от общественных организаций. Более того,
за последние несколько лет силовые структуры открыли около 800 уголовных производств
относительно действий функционеров НААН, последнее из которых открыто в марте этого
года. Это уголовное производство по факту незаконного распоряжения особо ценными
государственными землями, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро
Украины. Впрочем, руководители НААН утверждают, что обвинения в коррупции не
опираются на реальные факты, и являются лишь инструментом для банкроства всей
системы аграрной академии наук, и переходом ценных госактивов в руки некоторых
представителей власти.
Ценность земли >>>
По материалам delo.ua
Украинский госфонд поддержки фермерских хозяйств начал
прием заявок на кредитование для аграриев
07.05.2019

Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств
Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (Укргосфонд)
объявил конкурс на кредиты для фермеров.
Согласно сообщению, по результатам конкурса фермеры смогут получить кредит на
сумму до 500 тыс. грн сроком до 5 лет. Прием заявок проводится с 6 мая по 4 июня 2019
года. Общая сумма средств, предусмотренных программой финансовой поддержки
фермерских хозяйств – 244,5 млн грн. По данным Минагропрода, к конкурсу не
допускаются фермерские хозяйства, которые имеют задолженность перед Укргосфондом,
находятся в состоянии банкротства или ликвидации, а также те, которые незаконно
получали бюджетные средства или использовали их не по назначению. Как сообщалось, в
бюджете-2019 на программы господдержки АПК предусмотрено 800 млн грн на поддержку
фермеров, 244,5 млн грн – кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн грн – удешевление
кредитов для аграриев, 400 млн грн – поддержку хмелеводства, закладку молодых садов,
виноградников и ягодников. На программу поддержки животноводства, хранения и
переработки сельхозпродукции, а также рыбоводство в 2019 году запланировано 3,5 млрд
грн, на программу финансовой поддержки сельхозпроизводителей (дотации на
приобретение с/х техники, оборудования, вагонов) – около 881,8 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Компания "Кернел" увеличила продажи
подсолнечного масла и зерна
18.04.2019

Эпицентр возьмется за развитие молочного
направления
15.04.2019

ГК «Эпицентр К» инвестировала в аграрное направление 6 млрд грн и
планирует инвестировать еще 2,5 млрд грн в элеваторное хозяйство. Об этом
сообщила совладелица компании Галина Герега.
«Мы инвестировали в аграрное направление 6 млрд грн, еще 2,5 млрд грн нам нужно
для завершения элеваторного проекта - там не только наши средства, но и кредитные. В
прошлом году начали строительство трех элеваторов и реконструкцию шести. Поэтому
сейчас рассчитывать еще на какие-то большие инвестиции нереально», - сказала она. По ее
словам, компания также намерена развивать молочное направление. «Животноводство у
нас есть - 20 молочных ферм, но объемы небольшие. В будущем планируем развивать
отрасль. Есть вопрос переработки молока. Пока мы не инвестировали в животноводство, но
обсуждаем это», - сказала она. Герега рассказала, что «Эпицентр» также отложил проект по
переработке масличных в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке масличных. «На
сегодня масличная отрасль падает, поскольку производители не могут договориться между
собой и просто валят рынок. Поэтому мы приостановили ход в переработку в масличной
отрасли, но в будущем будем делать что-то интересное», - пояснила она. Герега добавила,
что «Эпицентр» активно внедряет новые технологии, в частности, обновляет технику,
инвестирует в лабораторию и точное земледелие. «Кроме того, у нас есть деревообрабатывающий завод в Ивано-Франковской области. Сейчас он выпускает много продукции,
большой процент идет на экспорт, а часть - на продажу в «Эпицентре», - добавила она. Для
справки: аграрное направление группы компаний «Эпицентр К» обрабатывает свыше 111
тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В него
входят 20 животноводческих ферм и 6 элеваторов. После завершения реконструкции
действующих зернохранилищ и строительства новых элеваторов мощности компании по
хранению зерновых вырастут до 1 млн т.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Компанія ТАС Агро збільшила площі
під посів ярих культур
17.04.2019

Агрохолдинг «ТАС Агро» приступив до посіву ярих культур під урожай
2019 року. Під час весняної посівної кампанії Компанія засіє 56 тис. га, що
майже на 3 тис. га більше, ніж у минулому році.
Цьогоріч посівна стартувала пізніше запланованих термінів через прохолодну
погоду. "У зв’язку з погодними умовами весняну посівну кампанію нам доведеться
проводити у стислі терміни, буквально за декілька тижнів. Цьогоріч у структуру посівів ми
ввели нову для компанії ярову культуру — гірчицю, яку посіяли на Вінничині і
Чернігівщині. Стратегічними ярими культурами в цьому році для «ТАС Агро» залишаються
кукурудза, під яку відведено 22,5 тис. га, соняшник (15,2 тис. га), соя (15,8 тис. га). Під час
посівної-2019 частину площ компанія засіє насінням власного виробництва, зокрема — сою.
Техніка для посіву відремонтована і підготовлена до проведення робіт, тому розраховуємо
завершити посів ярих без відставання від планів", — розповів Віктор Белкот, директор з
виробництва ТОВ «ТАС Агро». Готуючись до весняно-польових робіт, в березні компанія
«ТАС Агро» оновила свій технічний парк 20-ма одиницями нової сільськогосподарської
техніки. За рахунок оновлення і доукомплектування техніки в компанії значно поліпшиться
якість посіву і частково зменшиться використання насіннєвого матеріалу. Загалом під час
посівної кампанії агрохолдинг використовуватиме 60 одиниць техніки. ТАС АГРО —
провідна аграрна компанія України, яка динамічно розвивається. На сьогодні ми об’єднуємо
близько 25 тисяч пайовиків, які проживають в Чернігівській, Київській, Вінницькій,
Кіровоградській та Миколаївській областях. Компанія працює в різних сферах сільського
господарства (рослинництво, тваринництво, зберігання і переробка). Земельний банк ТАС
АГРО становить майже 80 000 га угідь в найбільш перспективних аграрних регіонах країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com
InVenture и Земельный союз Украины закрыли сделку по
агрокомпании 4000 га в Хмельницкой обл.
17.04.2019

InVenture и Земельный cоюз Украины сопроводили сделку куплипродажи компании ООО «Летичев Агро» (Хмельницкая область,
Летичевский район). Об этом сообщает inventure.ua
Покупателем
выступил
Закрытый
недиверсифицированный
венчурный
корпоративный инвестиционный фонд «Кондитеринвест». Продавцом выступила
американская компания NCH Capital, которая представлена в Украине Группой компаний
«Агропросперис» с 400 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения в управлении в 13
областях Украины, мощностями по производству более 2 млн. тонн зерновых и масличных
в год, 12 элеваторами с годовым оборотом более 1,5 млн тонн агроропродукции, а также
одноименным банком. ООО «Летичев Агро» осуществляет деятельность по выращиванию и
реализации зерновых, бобовых культур и семян масличных культур. Компания
контролирует земли сельскохозяйственного назначения в объеме 4000 га в Хмельницкой
области (Летичевский район). Сделка получила одобрение со стороны Антимонопольного
комитета Украины. Сумма сделки не разглашается. Константин Пивень, генеральный
директор ООО «Летичев Агро» отметил: «Покупка агрокомпании Летичев-Агро позволит
нам существенно расширить присутствие в аграрном секторе Украины. …
Читать полностью >>>
По материалам inventure.ua
Призначення виконавчого директора
в АСТАРТІ
17.04.2019

У квітні на посаду виконавчого директора компанії призначено
Валерія Соколенка, який до цього понад три роки очолював Департамент
цукрового виробництва АСТАРТИ.
Крім того, В.Соколенко має значний управлінський досвід в харчовій промисловості
та нафтогазовій сфері. Це призначення відповідає змінам в організаційній структурі
компанії та націлене підвищити ефективність у всіх її виробничих циклах. Валерій
Соколенко відповідатиме за комплексну роботу усього операційного блоку компанії,
включаючи сегменти цукроваріння, сільського господарства, переробки сої, елеваторного
бізнесу, постачання та логістики. При цьому функціональний менеджмент за кожним із цих
напрямків зберігається. Нагадаємо, АСТАРТА опублікувала фінансові результати за 2018 рік.
Консолідовані доходи компанії у звітному періоді склали 372 млн. євро, в тому числі
сегмент рослинництва мав найбільшу частку у структурі консолідованих доходів Групи
(34%). Частка експорту становила 56% від консолідованої виручки. Незважаючи на
несприятливу цінову ситуацію на ринку цукру та корекцію фінансових показників у 2018
році, Компанія добре підготовлена до 2019 року та з обережним оптимізмом дивиться у
майбутнє. Для цього Компанія переглянула свою інвестиційну програму, скоригувала
політику збуту та структуру витрат. Крім того, АСТАРТА має згуртовану команду
професіоналів і чітку стратегію, посилену міцними позиціями на ринку. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами АСТАРТИ
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Компания "Кернел" в ІІІ квартале 2019 финансового года (ФГ, начался
в июле-2018), увеличил продажи подсолнечного масла на 40% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого ФГ – до 390 тыс. тонн.
Согласно отчету, обнародованному на сайте компании, доля бутилированного масла
в общем объеме продаж составила почти 9% (34 тыс. тонн, +31%). В третьем квартале 2019
ФГ заводы холдинга переработали 908 тыс. тонн семян подсолнечника (+7%). В то же
время по итогам девяти месяцев 2019 ФГ "Кернел" сократил переработку подсолнечника
на 1,5% - до 2,27 млн тонн, тогда как продажи семян увеличил на 18% - до 1,17 млн тонн.
Согласно отчету, экспорт зерна из Украины в январе-марте возрос на 63% – до 1,5 млн тонн,
из них половина – собственного производства, остальное произведено фермерами. За
девять месяцев 2019 ФГ экспорт зерновых из Украины составил 4,7 млн тонн (+65%). Как
отмечается в отчете, "Кернел" намерен в этом сезоне экспортировать 6-6,2 млн тонн зерна.
Согласно документу, перевалка зерна на экспортных терминалах агрохолдинга в Украине
за девять месяцев 2019 ФГ увеличилась на 15% – до 3,4 млн тонн, в РФ – сократилась на
12,3%, до 1,3 млн тонн. Холдинг за три квартала 2019 ФГ увеличил прием зерновых и
масличных на хранение на 30% – до 4,2 млн тонн. "Кернел" в 2018 финансовом году (ФГ,
июль-2017 – июнь-2018) сократил чистую прибыль в 3,2 раза – до $55,95 млн по сравнению
с 2017 ФГ. Выручка выросла на 10,8% – до $2,403 млрд, EBITDA сократилась на 30,3% - до
$222,5 млн. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей
Веревский, который в октябре-декабре 2017 года увеличил свою долю с 38,13% до 39,47%
(32,344 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой
выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник,
владеет 6,59% акций "Кернела".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Операційні результати діяльності Компанії
за перший квартал 2019 р.
18.04.2019

MHP SE (LSE: MHPC), материнська компанія провідної міжнародної
агропромислової групи, представляє операційні результати своєї діяльності
за три місяці, що закінчились 31 березня 2019 року.
З січня 2019 р. МХП ввів в експлуатацію два додаткові виробничі майданчики
(бригади) і в даний час вирощує курчат у п'яти бригадах Вінницького птахокомплексу II
черги. Очікується, що буде вироблено приблизно на 15% більше курятини (близько 100 000
тонн) у 2019 році. Як і раніше, виробничі потужності птахівництва Компанії продовжували
працювати на повну потужність протягом звітного періоду. Загальні обсяги виробництва
курятини МХП в 1 кв. 2019 р. зросли на 13% та склали 171 272 тонн (1 кв. 2018 р.: 152 167
тонн) у результаті запуску нових виробничих майданчиків як у другому півріччі 2018 р., так
і у 1 кв. 2019 р. (II черга Вінницького птахокомплексу). Компанія продовжує реалізовувати
свою стратегію цільових продажів та диверсифікацію експортних продажів.
Нідерландський та словацький заводи з переробки та офіс з продажів/дистрибуції в ОАЕ
здійснюють свою діяльність відповідно до бізнес-планів. Протягом звітного періоду,
дотримуючись експортної стратегії, Компанія розвивала свій експорт головним чином в
країнах Ближнього Сходу, Північної Африки (переважно КСА, Ірак та ОАЕ) та ЄС. У 1 кв. 2019
р продажі соняшникової олії МХП зросли на 110% до 99 826 тонн порівняно з показником 1
кв. 2018 року у 47 506 тонн здебільшого у результаті того, що умови поставки було змінено
та частково через зріст виробництва. В 1 кв. 2019 року продажі соєвої олії на експорт
знизились на 17% до 15 152 тонн порівняно з 18 255 тонн, що було продано в 1 кв. 2018
року. Компанія розглядає експорт рослинних олій в якості одного з «природніх методів
хеджування», який акумулює додаткові прибутки в твердій валюті та захищає Компанію від
волатильності місцевої валюти. Близько 94 000 гектарів землі МХП засіяні озимими
культурами, з яких близько 50% засіяно озимою пшеницею та 41% озимим ріпаком. На
сьогодні всі культури перебувають в гарному стані. МХП очікує на хороший врожай озимих
культур у 2019 році. МХП планує зібрати врожай з 365 000 га землі. Весняна посівна
кампанія МХП у 2019 р. продовжується без істотних змін структури посівів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами МХП

Читайте також: Принципи прозорості і відкритості у
роботі холдингу та протидія корупції >>>

Агрохолдинг «МРІЯ» оприлюднив звіт про виконання
податкових і соціальних зобов’язань
22.04.2019

Агрохолдинг «МРІЯ» виклав у загальний доступ свій повний звіт про
обсяг сплачених податків та інвестицій, спрямованих Компанією на
соціальні проекти в 2018 році.
Інформація містить детальні дані в розрізі областей і районів, де працює «МРІЯ». Як
повідомлялось раніше, за попередній рік Компанія сплатила до бюджетів усіх рівнів 465
млн грн. податків. Порівнюючи із 2017-им, цей показник зріс на 21,2 млн грн. А на
реалізацію соціальних проектів у 2018-му Агрохолдинг спрямував 27,4 млн грн., що на 6
млн грн. більше, ніж позаторік. Нагадаємо, починаючи із 2019 року, «МРІЯ Агрохолдинг»
веде операційну діяльність в Україні спільно із дочірньою компанією свого нового
інвестора (SALIC UK Ltd) – Continental Farmers Group (CFG). Земельний банк в обробітку
об'єднаної компанії CFG/«МРІЯ» становить 195 тис. га в Західній Україні. Відзначимо, в
квітні 2019 року технічний парк об'єднаної компанії CFG/«МРІЯ» поповнився ще на 18
одиниць: 14-ма новими тракторами CLAAS AXION 850 і 4-ма тракторами CLAAS XERION 5000
загальною вартістю 3,7 млн дол. Постачальником сільськогосподарських машин для
CFG/«МРІЇ» виступило ТОВ «Компанія ЛАН». Ця чергова поставка техніки надійшла до
агрохолдингу в рамках інвестиційного плану на поточний рік, що сягає загалом понад 50
млн дол інвестицій у нарощення технічних потужностей об’єднаного бізнесу. Таким чином,
від початку цього року CFG/«МРІЯ» отримала вже майже 50 нових тракторів різних марок
та потужностей, 10 самохідних обприскувачів, а також закупила причіпну ґрунтообробну
сільгосптехніку, автомобільний транспорт і спецтехніку. Окрім того, найближчим часом
об’єднаний агрохолдинг CFG/«МРІЯ» для проведення ефективної збиральної кампанії на
своїх полях має намір придбати нові зернозбиральні комбайни, навантажувачі і
транспортні причепи. Нагадаємо, міжнародний інвестор SALIC UK на початку поточного
виробничого сезону заявив, що спрямує протягом 2019 року на поповнення технопарку
CFG/«МРІЇ» 51 млн дол. Ще приблизно таку ж суму інвестицій планується вкласти у цей
напрям наступного року.
Читати повністю >>>
За матеріалами Агрохолдингу «МРІЯ»

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

Читайте також: Ознайомитись зі звітом
можна за посиланням >>>

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

Підприємства «НІБУЛОНа» відвідали представники
Посольства Канади в Україні

KSG Agro продал часть своих активов в
Днепропетровской области
24.04.2019

Олексій Вадатурський зустрівся із керівником комерційного відділу
Посольства Канади в Україні Адамом Барболетом та президентом канадської
компанії «Refraction Asset Management» Майклом Юрковичем.
Напередодні очільник «НІБУЛОНа» провів зустріч з Послом Канади в Україні
Романом Ващуком. Нагадаємо, що вперше Посол Канади Роман Ващук відвідав перевантажувальний термінал і суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН», екскурсію якими
провів особисто генеральний директор компанії, ще у березні 2016 р. Посол високо оцінив
досягнення компанії не лише в масштабах України, а й усього світу. Під час зустрічі
представники дипломатичної місії познайомилися з миколаївськими підприємствами
компанії та обговорили напрями можливої співпраці між Канадою та Україною. Першою
зупинкою став суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН», екскурсію яким провів
Андрій Волік, заступник генерального директора з будівництва, експлуатації флоту та
безпеки судноплавства. Спочатку гостям розповіли про реалізацію суднобудівної програми,
яка розписана на три роки вперед, і реконструкцію підприємства. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «НІБУЛОН»
Потенціал агроринку України - рости на 20% щорічно,
- Олег Бахматюк
30.04.2019

Україна сьогодні - світовий аутсайдер по врожайності і по
прибутковості АПК з одного гектара оброблюваної землі, навіть з огляду на
високу якість українських чорноземів.
Як вважає CEO Групи компаній Ukrlandfarming Олег Бахматюк, потенціал ринку рости на 20% щорічно, а для цього необхідно створити сприятливі умови. В середньому по
світу виручка з гектара становить близько $ 1600, тоді як в Україні показник прибутковості
з гектара (з урахуванням необроблюваних земель) становить близько $ 200. Низька
ефективність українського аграрного сектора - наслідок неготовність інвестувати в нові
аграрні технології. Як вважає CEO Групи компаній Ukrlandfarming Олег Бахматюк, потенціал
ринку - рости на 20% щорічно. Україна може експортувати значно більше агропродукції,
ніж сьогодні, - а для цього необхідно створити сприятливі умови. AgriTech, технологічні
розробки, орієнтовані на використання в сільському господарстві - одна з
найпривабливіших галузей для підприємців та інвесторів. За останні п'ять років інвестиції
в AgriTech-стартапи по всьому світу зросли більш ніж в десять разів і зараз перевищують $ 5
млрд на рік. "Агротех в нашій країні розвивається досить швидко і бурхливо, і в тому
напрямку, в якому його рухає Україну. Він показує хороші результати в плані контролю, але
сильно відстає, на жаль, по точному землеробству, якщо порівнювати з іншими країнами, сказав в коментарі "ДС" керівник департаменту впровадження інновацій Групи компаній
Ukrlandfarming Володимир Бабій. - Інструменти точного землеробства ми купуємо в
основному в США і інших країнах. є свої напрацювання, є стартапи в Україні, що працюють в
цьому сегменті, але, на жаль, вони ще на ранніх стадіях. Ми відстаємо, бо не дуже багато
інвестуємо в цю сферу ". За словами експерта, якщо брати по Агротех в цілому, то
Ukrlandfarming, звичайно, вкладає гроші в цей напрямок. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Укрлендфармінг»

Читайте також: Укрлендфармінг
завершить посів ярих до 7 травня >>>

ИМК о финансовых результатах
2018 года
01.05.2019

В 2018 году ИМК увеличила Чистую прибыль на 55% до 27,6 млн. долл.
США благодаря получению рекордного урожая зерновых и масличных
культур и сокращению финансовых затрат на 17%.
Выручка ИМК в 2018 году составила 131,6 млн. долл. США (+4% к 2017 году), EBITDA
выросла на 30% до 50,8 млн. долл. США. По итогам 2018 года Чистый денежный поток от
операционной деятельности был положительным и составил 28,2 млн. долл. США, а Чистый
денежный поток от инвестиционной деятельности был отрицательным и составил -4,5
млн. долл. США. Общий долг ИМК в 2018 году сократился на 5,7 млн. долл. США до 58,8 млн.
долл. США по состоянию на 31.12.2018. В сентябре 2018 ИМК выплатила своим акционерам
11,3 млн. евро дивидендов (дивидендная доходность составила 12%). Согласно стратегии
ИМК на 2016-2020 годы, в 2019 году компания продолжит сокращать долг и выплатит
дивиденды акционерам. ИМК является интегрированной сельскохозяйственной компанией
в Украине. Направления деятельности: производство сельскохозяйственных культур
(кукуруза, пшеница, подсолнечник, соя); хранение сельскохозяйственных культур;
производство молока. ИМК обрабатывает 123,9тыс. га земли, расположенных в Полтавской,
Черниговской и Сумской областях Украины. Компания была основана в 2007 году. В 2018
году IMК получила Чистую прибыль в размере 27,6 млн. долларов США и EBITDA 50,8 млн.
долларов США. ИМК является одной из 10-ти крупнейших аграрных компаний в Украине. В
мае 2011 года состоялось размещение акций ИМК на Варшавской фондовой бирже.
Читать полностью >>>
По материалам ИМК
ПАТ «Аграрний фонд» пройшов міжнародний
фінансовий аудит за 2018 рік

03.05.2019

Агрохолдинг KSG Agro продал ООО "Гончарово" (Софиевский р-н
Днепропетровской обл.) компаниям "Днипро Агро Альянс" (Кипр) и ООО "Бук
Инвест" (Кривой Рог Днепропетровской обл.).
"В марте 2019 года группа согласилась продать свою 100%-ную долю в ООО
"Гончарово" третьей стороне за $404 тыс.", – говорится в годовом финансовом отчете KSG
Agro. Собственником "Гончарово" до марта-2019 являлась компания KSG Agricultural and
Industrial Holding Limited, конечным бенефициаром которой является совладелец KSG Agro
Сергей Касьянов. По данным госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, сейчас
владельцем "Гончарово" являются кипрская "Днипро Агро Альянс" (35%) и ООО "Бук
Инвест" (65%). Конечные бенефициары "Днипро Агро Альянса" – Евгений и Василий
Астионы и Михаил Кошляк, бенефициары "Бук Инвест" – Виталий Лукашук и Татьяна
Фастовец. Как сообщалось, агрохолдинг KSG Agro по итогам 2018 года сократил чистую
прибыль в 3 раза, до $310 тыс., увеличил выручку до $24,76 млн (+7%). Вертикально
интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой
и продажей зерновых и масличных культур и свиноводством. К концу 2018 года земельный
банк холдинга в Украине составлял около 27 тыс. га. "Днипро Агро Групп" – вертикально
интегрированная группа компаний, основным направлением деятельности которой
является производство, хранение, продажа зерновых и масличных культур. В ее состав
входят предприятия по хранению ООО "Синельниковое-Агро", ООО "Фисаковский элеватор"
и выращиванию сельхозкультур ООО "Видродження", ООО "Каменское Агро", ООО
"Днипроагроальянс", ООО "Агрофирма Схид Агро". Группа в 2018 году увеличила
земельный банк до 50,3 тыс. га (+16%, или на 7 тыс. га), удвоила мощность элеваторов – до
124 тыс. тонн, а также запустила проект по свиноводству на 1,3 тыс. голов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Агрохолдинг "Агротон" в 2018г увеличил
чистую прибыль в 1,6 раза
05.05.2019

Агрохолдинг "Агротон" (Луганская обл.) по итогам 2018 года
нарастил чистую прибыль в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом – до $13,53
млн. Об этом сообщает fixygen.ua
Согласно годовому финансовому отчету компании на сайте Варшавской фондовой
биржи в пятницу, ее выручка возросла на 10,4% - до $57,19 млн, валовая прибыль - на 22%,
до $19,96 млн, операционная – на 33,8%, до $11,52 млн. Показатель EBITDA вырос на 21,1% до $13,05 млн. Активы "Агротона" выросли на 8,3% - до $99,09 млн. Aгрохолдинг в 2018
году сократил выручку от продаж озимой пшеницы на 16,6% - до $19,36 млн (115,1 тыс.
тонн), кукурузы на зерно - в 2,7 раза, до $0,31 млн (2,3 тыс. тонн). В то же время "Агротон"
увеличил выручку от продаж растительного масла на 9,1% - до $18,65 млн (38,91 млн тонн),
подсолнечника – в 2,4 раза, до $14,03 млн (44,79 тыс. тонн), Продажи в сегменте
животноводства сократились на 2,9% - до $3,84 млн (в частности, продажи молока на 6,2% до 10,66 тыс. тонн). Урожай "Агротона" в 2018 году сократился на 3,4% по сравнению с 2017
годом - до 313,03 тыс. тонн. "Агротон" работает на рынке Украины с 1992 года.
Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и
реализации продукции животноводства. Земельный банк "Агротона" – около 110 тыс. га,
расположен в Луганской и Харьковской областях. Группе принадлежит две птицефабрики в
Луганской области. Мажоритарному акционеру агрохолдинга Юрию Журавлеву по
состоянию на 20 апреля 2019 года принадлежало 77,77% акций.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ЕБРР может выделить Louis Dreyfus в Украине до $35 млн
на покупку 1 тыс. хопперов-зерновозов
07.05.2019

ЕБРР может предоставить кредит до $35 млн для финансирования
покупки до 1 тыс. вагонов хопперов-зерновозов дочерней компанией одного
из крупнейших агротрейдеров Louis Dreyfus Company (LDC) в Украине.
Согласно информации на сайте банка, к настоящему времени пройден этап проверки
концепции, ожидается окончательное решение. "Проект поддержит стратегию клиента по
созданию надежной и эффективной цепочки поставок в Украине и будет направлен на
решение проблемы нехватки вагонов на украинском рынке", - отмечается в сообщении
финучереждения. Louis Dreyfus – крупнейший агротрейдер в мире. Основные операции
сосредоточены в Женеве. Штаб-квартира находится в Роттердаме, однако компания также
ведет деятельность еще более чем в 100 странах мира. В частности, Louis Dreyfus владеет
складскими помещениями в Северной и Южной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в
Африке, в Европе и регионе Черного моря. На долю Louis Dreyfus приходится порядка 10%
мирового объема торговли сырьем. Louis Dreyfus в Украине владеет пятью активами:
Рахнянский склад зерна и масличных культур емкостью 159 тыс. тонн, Гайсинский склад –
72 тыс. тонн (оба Винницкая обл.), Сердюкивский склад – 32 тыс. тонн (Черкасская обл.),
Михайловский склад – 98 тыс. тонн (Запорожская обл.) и комплекс в Одесском порту общей
мощностью хранения зерна ≈ 240 тыс. тонн и годовым объемом перевалки 4,5 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

02.05.2019

ПАТ «Аграрний фонд» пройшов міжнародний фінансовий аудит за 2018
р., який був проведений компанією ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», відповідне
рішення було прийнято наказом Мінагрополітики від 19.04.2019 №218.
З аудиторським висновком можна ознайомитись на офіційному сайті Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку та на сайті Товариства в розділі Розкриття
інформації, Консолідована фінансова звітність та висновки аудитора. За результатами
консолідованого аудиту ПАТ «Аграрний фонд» підтверджено чистий прибуток, до
коригування, на рівні 152 млн грн. Основними статтями коригування стали: списання
вартості товарів які обліковуються на складах, що знаходяться в Криму та в зоні
проведення ООС, переплати податку на прибуток і нарахування резерву невикористаних
відпусток. Відповідно, з урахуванням коригувань, у 2018 році чистий прибуток за
міжнародними стандартами склав 46,3 млн грн. Разом з тим, чистий прибуток ПАТ
«Аграрний фонд» за 2018 рік склав 147 млн грн і в подальшому буде використаний для
виплати дивідендів та формування резервного фонду. Нагадаємо, за підсумками І кварталу
2019 року дохід ПАТ «Аграрний фонд» склав 3,34 млрд грн, прибуток до оподаткування - 7,61
млн грн. Після нарахування податку на прибуток, чистий прибуток Товариства склав 6,24
млн грн. Відповідна інформація опублікована на сайті Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку. Незважаючи на негативну кон'юнктуру ринку, а саме - зниження цін на
зернові та мінеральні добрива, протягом І кварталу 2019 року ПАТ «Аграрний фонд» було
реалізовано 179 тис. тонн зерна, 34 тис. тонн борошна та 252 тис. тонн мінеральних добрив.
Реалізація борошна відбувалася як оптовими, так і роздрібними партіям, зокрема, в
торгівельних мережах під власною торгівельною маркою.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ «Аграрний фонд»

Государственная зерновая корпорация нарастила
убыток до 1,5 миллиарда
08.05.2019

Убыток ПАО "ГПЗКУ" по итогам работы в 2018 г. составил 1,47 млрд
грн, по сравнению с отрицательным результатом на 1,4 млрд грн в 2017 году.
Об этом свидетельствуют данные отчетности компании.
Доходы от реализации продукции в 2018 году заявлены на уровне 10,6 млрд грн (за
2017 год – 10,4 млрд грн), в т.ч. от реализации зерновых – 9,16 млрд грн, от реализации
готовой продукции – 880,2 млн грн. Также ГПЗКУ задекларировала "финансовые доходы"
на 1,14 млрд грн (за 2017 год – 1,5 млрд грн), в т.ч. 795 млн грн – процентный доход от
размещения средств на депозит или проценты по остаткам на текущих счетах, а 344 млн
грн – курсовые прибыли. Заявленные же финансовые расходы (процентные расходы по
кредитам) – 2,63 млрд грн (за 2017 год – 2,98 млрд грн). По данным ГПЗКУ, на конец 2018
года ее долг перед банками по долгосрочным кредитам составлял 40,5 млрд грн (на конец
2017 года – 33,5 млрд грн), а по краткосрочным кредитам – 1 млрд грн (на конец 2017 года
– 5,35 млрд грн). ГПЗКУ отмечает, что в январе погасила часть тела кредита на $75 млн,
который был вовлечен в Экспортно-импортного банка Китая. В компании указывают, что
на конец 2018 года 16,93 млрд грн, или $611,5 млн (на конец 2017 года – 26,6 млрд грн, или
$948,2 млн) финансовых инвестиций и денежных средств госкомпании были в залоге по
кредитному договору с Эксимбанком Китая. По данным ГПЗКУ, на конец 2018 объем ее
денежных средств в банках и кассе составил 3,4 млрд грн. Напомним, в 2012 году Кабмин
предоставил ГПЗКУ госгарантии на привлечение займов на $3 млрд у Экспортноимпортного банка Китая для финансирования проектов в сфере сельского хозяйства. При
этом был издан только один кредитный транш на $1,5 млрд. Из этой суммы около $1 млрд
были размещены на депозитном счете в "Укрэксимбанке". …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Читайте также: ГПЗКУ за 3 мес. 2019 г.
получило 290,4 млн грн чистого убытка >>>

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




РОСЛИННИЦТВО
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ




ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ОВОЧІВНИЦТВО

Цибуля дорожча за банани. Чому зростають
ціни на овочі?

В Україні може різко підскочити ціна на рис:
стала відома причина
16.04.2019

Український рис може дуже подорожчати. Аграрії кажуть, їх посіви
під загрозою через занадто високу ціну поливу, адже, як пише segodnya.ua, в
Держводагентстві збільшили тариф на 30%.
У Херсонській області вирощують 65% українського рису. Без води – він не
звужується. Але в цьому році фермери готові взагалі його не сіяти. Адже полив буде на 30%
дорожчим. "Ціна на сьогоднішній день, навіть спираючись на інфляцію і на всі інші позиції,
вона не відповідає дійсності", – говорить Сергій Рибалко, голова комісії з питань земельних
відносин Херсонської обласної ради. Подорожчання поливу напередодні посівної
чиновники пояснюють бажанням підвищити зарплату працівникам водного господарства.
"Державний бюджет не може платити сьогодні конкурентну зарплату. За рахунок надання
послуг подачі води намагаємося в цьому році підняти доплати зробити якісь премії підняти
заробітну плату", – говорить Анатолій Новиков, заступник начальника Херсонського
обласного управління водних ресурсів. Але фермерів такі пояснення не влаштовують. Вони
готові навіть за свій рахунок утримувати водне господарство області. Ремонтувати ті
об'єкти, які дають дніпровську воду на їх поля. Без херсонського рису, попереджають
аграрії, українцям доведеться купувати в магазинах імпортну крупу. А вона дорожча. Тому
керівники великих фермерських господарств області надали місцевим чиновникам
тиждень, щоб ті переглянули ціну на воду. І написали звернення до уряду і контролюючих
органів, щоб терміново втрутилися у формування тарифу і перевірили, як управління
водних ресурсів використовує бюджетні гроші.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
Зернові культури в цьому сезоні продемонстрували
гарну рентабельність — аналітик
17.04.2019

У поточному сезоні Росія, Україна і Казахстан сумарно експортують
близько 58 млн тонн пшениці, або близько 32% світової торгівлі. Про це
повідомляє видання growhow.in.ua
Після п’яти років постійного щорічного зростання, в поточному маркетинговому
році обсяги експорту будуть нижчі за торішні за рахунок скорочення врожаю в усіх країнах
порівняно з рекордним 2017 роком. Тим не менш, це буде другий рекорд експорту пшениці
за всю історію. Такі висновки оприлюднила Єлизавета Малишко, експерт
“УкрАгроКонсалт”. «Однією з відмінностей поточного сезону став той факт, що, незважаючи
на скорочення пропозиції, відставання темпів експорту від торішнього рекорду аж до
лютого відзначалося тільки в Україні. У той же час Казахстан і Росія експортували пшеницю
навіть швидше минулого року. У першій половині сезону було експортовано на 8% більше
пшениці, ніж в минулому МР, при тому, що експортний потенціал скоротився на 15%», —
зазначила Єлизавета Малишко. Зі слів експерта, кукурудза є не менш цікавою в регіоні, і тут
більш яскраво виражена спеціалізація країн. Основний гравець в регіоні — Україна.
Притому, що Росія скоротила виробництво кукурудзи, і вполовину зрізала експорт, в цілому
регіон покаже рекорд відвантажень в поточному маркетинговому році. І в Україні
кукурудза — це культура фаворит цього сезону. Незважаючи на те, що площі посередні, що
не рекордні, урожай перевершив найсміливіші очікування. За підсумками сезону експорт з
регіону перевищить 30 млн тонн, зокрема 28 млн тонн з України. «Зернові в цьому році
показали досить високу рентабельність. Якщо пшениця і ячмінь забезпечили
рентабельність за рахунок високих цін, то кукурудза — за рахунок рекордної врожайності»,
— стверджує аналітик УкрАгроКонсалт. Ідеальні погодні умови, хороші технології і
подарунок — небувала врожайність, що перевищила трендовую на 20%. Зараз прогнози на
урожай 2019 року досить оптимістичні, що не могло не позначитися на цінах. Найменше
зниження по відношенню до аналогічного періоду минулого року відзначається в цінах на
пшеницю 2-5 дол. Ціни на український ячмінь на FOB на 21 долар нижче в порівнянні з
минулим роком, на кукурудзу — на 22 дол.
Читати повністю >>>
За матеріалами growhow.in.ua

07.05.2019

Наприкінці весни найпопулярніші серед українців овочі - картопля,
морква, буряк, капуста, і, особливо, цибуля, що входять до так званого
"борщового набору", стрімко подорожчали.
Кіло моркви, наприклад, коштує так само, як кіло бананів, - близько 30 грн, а
ціни на цибулю на деяких базарах і торговельних мережах навіть доходять до 40 грн / кг.
Причина, що лежить на поверхні, полягає у тому, що найбільш традиційні для українців
овочі нині здебільшого імпортуються, як і банани. А за імпорт доводить конкурувати із
такими заможними клієнтами, як ЄС. Але як сталося, що Україна, яка пишається своїм
аграрним експортом, змушена імпортувати найпростіші овочі? "Від середини жовтня по
середину травня ми стаємо по багатьох овочевих культурах імпортозалежними", - пояснює
Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради. "За І квартал цього року
Україна імпортувала цибулі більше, ніж за два останні роки разом взяті", - зазначає й
оглядач агроринку Лариса Гук. Вона каже, що зазвичай ціни наприкінці сезону, коли старі
запаси вичерпуються, а нового врожаю ще немає, завжди зростають. Але проблеми цього
року були закладені ще у минулому, і цибуля "вистрелила", бо ціни на неї були високими
впродовж усього року. "Вийшло так, що нижчий врожай в Україні - "мінус" 100 тисяч тон до
попереднього року, коли десь посуха, а десь дощі, - додався до неврожаїв в інших країнах,
які є великими виробниками цибулі", - каже Лариса Гук. На ту ж причину звертає увагу і
Денис Марчук: "Перший фактор - це літня спека, яка панувала як у Європі, так і в Україні. Це,
звичайно, вплинуло на кількість і якість врожаю". По-друге, періодично в Україні падають
ціни на ті чи інші овочі, висаджені саме для того, щоб покрити дефіцит попереднього року.
"Проблема формувалася впродовж двох-трьох останніх сезонів, коли ціни на цибулю були
занизькими, і заробітку для фермерів на цьому продукті не було", - пояснює Лариса Гук.
Проблемна не лише цибуля. Але й з іншими овочами виникають подібні проблеми, каже Денис Марчук: "Два роки тому, коли виробили багато капусти, її навіть не забирали з
полів, бо ціна на неї була настільки низькою, що невигідно було залучати людей і техніку,
щоб усе це вивезти". Після одного з таких подорожчань тодішній прем'єр-міністр Микола
Азаров заявив: "Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю". Ще раніше
багато галасу наробив дефіцит гречки. Крім того, каже Денис Марчук, впродовж останніх
років посівні площі під овочі із "борщового набору" значно скоротилися у південних
областях, які втратили споживачів із Криму, Донбасу, частково із Росії. І поки що
компенсаторів цього немає. Тож загалом усі ці фактори створили дефіцит, який можна
покрити лише імпортом, що надходить переважно із Центральної Азії - Узбекистану,
Казахстану, Таджикистану. "Але одна справа, коли ми - єдиний імпортер, а інша - коли і в
Європі такий же дефіцит цибулі", - пояснює Денис Марчук, додаючи, що будь-який
продавець орієнтуватиметься на покупця, який запропонує вищу ціну. Раніше дефіцит
овочів більшою мірою покривався поставками з Польщі, і тому різниця в цінах була не
такою помітною. Із появою молодої цибулі власного виробництва ціни мають піти вниз,
прогнозує оглядач. Водночас, як зазначає Лариса Гук, "є побоювання, щоб наші фермери
цього року не почали повально займатися цибулею і знову не обвалили ринок, бо як буде
хороша погода і гарний врожай, буде перевиробництво і така ситуація, як раніше з
яблуками". Якщо ж дивитися зовсім у "коріння" проблеми, то, на думку Дениса Марчука, аби
запобігти таким сезонним дефіцитам у майбутньому, варто подумати про підтримку малих
і середніх українських фермерських господарств, бо саме вони, а не великі зернові гіганти, а
також про кращу систему зберігання запасів. Лариса Гук звертає увагу на ще одну
проблему: "Коли спілкуєшся з виробниками, які мають сегмент овочів, то вони кажуть, що
не завжди отримують хорошу ціну, а виробництво потребує багато ручної праці.
Собівартість виробництва кілограму буряка чи моркви не завжди дозволяє поставити ту
ціну, яку готовий платити ринок за цей товар".
Читати повністю >>>
© Анастасія Зануда
За матеріалами bbc.com


САДІВНИЦТВО

Украина вошла в двадцатку крупнейших мировых
экспортеров саженцев

Українська компанія експортує до Єгипту
60 тис тонн пшениці
19.04.2019

Державне агентство Єгипту GASC закупило 240 тис. т. пшениці за
середньою ціною близько 239,98 $/т CFR, з поставкою з 20 травня по 5
червня, що виявилося на 8,26 $/т, дешевше ніж на попередньому тендері два
тижні тому.
Переможцями тендеру виявилися румунська та українська пшениця, повідомляє
growhow.in.ua. Було закуплено три партії румунської пшениці: 60 000 тонн, у компанії CHS
за ціною 228.17$/т FOB + 11.80$/т фрахт = 239.87$/т C&F; 60 000 тонн, у компанії Ameropa
за ціною 228.17$/т FOB + 11.80$/т фрахт = 239.87$/т C&F; 60 000 тонн, у компанії Ameropa
за ціною 229.57$/т FOB + 10.40$/т фрахт = 239.97$/т C&F. Партію української пшениці в 60
000 тонн у компанії Dreyfus придбали за ціною 226.60$/т FOB + 13.40$/т фрахт = 240.00$/т
C&F. Після відмови від приймання Єгиптом раніше закупленої французької пшениці через
підвищений рівень зараженості, продавці європейської пшениці не виставляли дешевих
пропозицій на черговий тендер. До кінця тижня Єгипет все таки дозволив вивантаження
цієї партії французької пшениці, але понесені фінансові втрати змусили більш обережно
калькулювати продажну ціну пшениці для Єгипту. Американська пшениця була
запропонована за мінімальною ціною на базисі FOB, але через високу вартість фрахту не
опинилася у числі переможців. Результати тендеру підтримали ціни на американських
біржах, оскільки трейдери сподіваються на активізацію продажу за низькими цінами, в той
час як ціни на паризькій біржі залишилися без змін на тлі перемоги французької пшениці
на іншому тендері в Алжирі. Травневі котирування американської озимої пшениці виросли:
м’яка пшениця SRW в Чикаго на $1,47 до 170,67 $/тонна; тверда пшениця HRW в Канзас-Сіті
на $1,38 до 159,56 $/тонна; тверда пшениця HRS в Міннеаполісі знизилася на $0,75 до
195,20 $/тонна. Ціни на готівкових ринках на російську та українську пшеницю
продовжили знижуватися в п’ятницю на тлі зниження попиту.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainefood.org

08.05.2019

В 2018 г. на экспорте саженцев для выращивания фруктов, ягод и
орехов Украина заработала почти $0,92 млн — в два раза больше, чем в 2017
г. Об этом сообщает EastFruit.
Благодаря динамичному росту экспорта саженцев, Украина впервые вошла в
двадцатку крупнейших мировых экспортеров в этой категории, хотя по итогам прошлого
года оставалась за пределами тридцати крупнейших. Наибольший рост экспорта саженцев
из Украины был отмечен в направлении Грузии и Казахстана. «Уже за первые два месяца
2019 года экспорт саженцев плодовых деревьев и кустарников достиг $0,7 млн — превысив
прошлогодний за такой же период в 2,1 раза. Таким образом, по нашим оценкам, за год
выручка от экспорта саженцев принесёт украинским производителям более $2 млн
выручки», — отмечается в сообщении. В первые два месяца 2019 г. Украина нарастила
импорт саженцев для закладки фруктовых и ореховых садов, а также ягодных плантаций,
что говорит о продолжающемся росте инвестиций в эту отрасль, несмотря на снижение цен
на ягоды, фрукты и орехи в 2018/19 МГ. Импорт саженцев в Украину в первые два месяца
года вырос в пять раз и достиг $360 тыс. Таким образом, Украина по-прежнему оставалась
нетто-экспортером саженцев в первые два месяца этого года, но вряд ли сможет сохранить
этот статус по итогам календарного года. «В 2018 году, например, Украина ввезла саженцев
плодовых деревьев и ягодных культур на $9,3 млн, что стало новым рекордом импорта по
этой категории. Импорт саженцев в Украину, таким образом, превысил прошлогодний
показатель ровно в полтора раза. Главными поставщиками саженцев в Украину были
Италия, Польша, США и Нидерланды. За ними, с большим отставанием, следовали Сербия,
Германия и Молдова», — отмечается в сообщении. Напомним, что по состоянию на 1 апреля
2019 г. запасы яблок в хранилищах Евросоюза и Швейцарии почти в два раза превысили
аналогичный показатель 2018 г.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

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

Сумская птицефабрика планирует поставлять
яйца на Ближний Восток
15.04.2019

Нетепличні умови для розвитку
тепличного бізнесу
18.04.2019

Незважаючи на те, що площі під овочами закритого грунту в
Україні зростають протягом останніх 3-х років, число теплиць під
томатами продовжує скорочуватися. Про це пише seeds.org.ua
Як наслідок, експорт томатів в 2018 році склав лише 15,2 тис. тонн, що є найгіршим
показником за останні 12 років. Про те, яка зараз ситуація на українському тепличному
ринку читайте в інтерв’ю SEEDS.org.ua з Олександром Дідиком, заступником генерального
директора з виробництва ПрАТ «Зміївська Овочева Фабрика». «На сьогоднішній день 100%
нашого виробництва складають огірки. В цьому році команда зупинилася на тому, що
вирощування цієї культури є більш рентабельною, внаслідок чого були внесені деякі
корективи у виробництво. Орієнтуємося на український ринок. Раніше основним
споживачем нашої продукції була Росія, але зараз цей ринок закритий. На ринок Євросоюзу
вийти дуже складно, оскільки в Європі велика кількість власних теплиць, а також значна
підтримка власних виробників. Звичайно, зараз ми здійснюємо невеликі поставки в
Білорусь і країни Прибалтики, але, в цілому, ситуація з цього напрямку плачевна. Зараз
важко знайти якісь варіанти зниження собівартості. Для зменшення витрат потрібно
впроваджувати передові технології, зокрема ставити голландські 7-ми або 9-ти метрові
теплиці», - розповідає Олександр Дідик ...
Читати інтерв'ю повністю >>>
За матеріалами seeds.org.ua
 КОМБІКОРМОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Антимонопольный комитет разрешил голландской компании купить
львовского производителя комбикормов
08.05.2019

АМКУ разрешил нидерландской компании Royal De Heus купить
мажоритарную долю в украинском производителе комбикормов D-Mix
(Золочев Львовской обл.), говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации АМКУ, ведомство также согласовало воздержание от конкуренции
между Royal De Heus и D-Mix в течение пяти лет. Как сообщалось в марте-2019, Royal De
Heus планировала закрыть сделку по покупке мажоритарной доли в D-Mix во втором
квартале 2019 года. Совместное предприятие будет осуществлять деятельность под ТМ
Koudijs Ukraine. D-Mix также планирует строительство завода по производству премиксов,
ожидаемый срок ввода в эксплуатацию – начало 2020 года. D-Mix производит концентраты
специализированных кормов и комбикормов, в основном для домашней птицы и свиней.
Производственная мощность предприятия – 80 тыс. тонн переработки подсолнечника и
соевых бобов, фактический объем переработки – 50 тыс. тонн. По данным компании,
управление совместным предприятием будет осуществлять нынешний владелец D-Mix
Федор Шопский. "Это партнерство для De Heus - стратегический шаг на привлекательном
украинском рынке кормов для животных после более чем десятилетнего экспорта в
Украину", - отметили в Royal De Heus. По информации на сайте D-Mix, компания с 2009 года
сотрудничает с голландской Koudijs Animal Nutrition (дочерняя компания Royal De Heus).
Компания производит кормы для птицы, свиней, КРС и кроликов. Его владельцем является
Федор Шопский. Уставный капитал предприятия – 13,5 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua



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
ПТАХІВНИЦТВО

Компания «Авангард» возглавил ТОП-7
экспортеров куриных яиц
12.04.2019

Украина наращивает экспорт куриных яиц. За последние два года
отечественные производители более чем в два раза увеличили свои
показатели по поставкам на внешние рынки.
ТОП-7 компаний-экспортеров куриного яйца за 2018 год по версии Latifundist.com
возглавил «Авангард», крупнейший в Европе производитель яиц и продуктов из них.
Рейтинг составлен по данным «Союза птицеводов Украины», который отметил
существенный рост экспорта украинских яиц за последние два года. Если в 2016 году
страна продала за рубеж почти 850 млн шт. яиц, то в 2018 году — 1,79 млрд шт. Увеличение
экспортных поставок связано как с ростом производства яиц, так и с открытием новых
рынков сбыта. По официальной статистике, промышленное производство куриных яиц в
Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 6,4% — до 8,9 млрд шт.
Лидером среди экспортеров с большим отрывом отмечен агрохолдинг «Авангард»
украинского бизнесмена Олега Бахматюка, который в Украине продает куриные яйца под
торговой маркой «Квочка». Доля «Авангарда» в экспорте яиц составляет 46,7%. В «Союзе
птицеводов Украины» отметили, что в 2018 году наши компании получили разрешение для
экспорта яиц в Черногорию, Сербию, Гонконг, Сингапур. Для поставок яичных продуктов —
в Черногорию, Сербию, Гонконг, Сингапур, Марокко, Филиппины. …
Читать полностью >>>
По материалам ulf.com.ua
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Украино-голландская компания развивает производство
курятины без антибиотиков
17.04.2019

ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" инвестирует €38 млн в
строительство нового цеха переработки кур, выращенных без антибиотиков
что позволит увеличить производство вдвое.
По словам гендиректора предприятия Алины Сыч, мощность нового цеха составит
13,5 тыс. бройлеров в час. Строительство планируется завершить за 1,5-2 года. Компания
будет производить на данной площадке продукцию под ТМ "Эпикур" – куриное мясо,
выращенное без антибиотиков и стимуляции роста. "Ежемесячный прирост продаж мяса
бренда "Эпикур" составляет порядка 43%. Мы выращиваем 4,6 млн голов единоразовой
посадки, и спрос на нашу продукцию только растет, поскольку потребитель чувствует
разницу. Для этого мы и начинаем строительство новых мощностей, чтобы увеличить
объёмы производства натуральной курятины. В рамках общего производства фабрики,
доля «Эпикур» составляет более 30%, остальное выращивается по стандартной технологии,
где антибиотики могут использовать исключительно для лечения курицы. В планах
предприятия, отвести большую часть мощностей для производства именно бренда
Эпикур", – рассказала А.Сыч в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". Продукцию
"Эпикур" компания реализует во многих национальных и региональных торговых сетях, а
также работает над увеличением представленности в других супермакетах и в меню
ресторанов здорового питания. "Приоритетом для нас является развитие бренда полезной
и вкусной курятины «Эпикур» именно в Украине, поскольку это принципиально новый по
качеству продукт. Доля экспорта у предприятия незначительна – порядка 5-6%. Сейчас мы
поставляем сертифицированную продукцию «халяль» в страны Ближнего Востока и
Африки под ТМ Al Dalal chicken и Delika. Значительный спрос она имеет в ОАЭ, Саудовской
Аравии и Ираке. Наладили поставки «халяльной» курятины в Азербайджан Новый цех
позволит увеличить производство и пройти всю необходимую сертификацию для экспорта
в Европу", - отметила гендиректор компании. Кроме того, "Владимир-Волынская
птицефабрика" активно внедряет проекты по альтернативной энергетике. ...
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Україна посіла шосте місце у ТОП-10 найбільших
світових експортерів курятини
18.04.2019

ТВАРИННИЦТВО
СВИНАРСТВО

В Україні імпорт свинини перевищує
експорт у 19 разів



Птицефабрика «Натон» (Сумская область) до конца года планирует
увеличить поголовье кур до 190 тыс. голов одновременного содержания, для
чего реконструирует птичник.
Как рассказал заместитель директора «Натон» Александр Олефир, предприятие
содержит около 150 тыс. голов. «Это дало нам возможность получить в прошлом году 30
млн штук яиц», — отметил Александр Олефир. Как отмечается, «Натон» выращивает
венгерскую птицу кросса ХайЛайн коричневый. «В перспективе хотим увеличить
ассортимент продукции путем посадки белой птицы, так как на рынке спросом пользуется
как коричневое яйцо, так и белое, если говорить о странах Ближнего Востока, куда мы
собираемся экспортировать яйца», — добавил заместитель директора птицефабрики. Для
справки: ФХ «Натон» более 10 лет занимается сельскохозяйственным производством:
птицеводство, растениеводство. Свою деятельность компания ведет на територии Сумской
области. Птицефабрика расположена в г. Путивль Сумской области. Занимаемся продажей
куриного яйца, зерновых культур, сои, кукурузы.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

Американські експерти сформували рейтинг провідних експортерів
м’яса птиці. Про це передає УНН з посиланням на документ Міністерства
сільського господарства США.
Перше місце належить Бразилії. Очікується, що за підсумком 2019р країна збільшить
експорт курятини на 2,4% – до 3 млн 775 тис. тонн, у річному вимірі. Друге і третє місце
займають ЄС і Таїланд. Прогнозується, що в цьому році країни збільшать поставки продукту
на 2,1% і 12% відповідно. У топ-10 світових постачальників курятини Україна посіла 6-те
місце, випередивши Росію і Канаду. Американські експерти стверджують, що в 2019-му
Україна збільшить показники експорту курятини на 10,4%. За Україною слідує Білорусь,
після – Росія. При цьому, згідно з прогнозом американців, в цьому році Білорусь зменшить
поставки курятини на зовнішні ринки на 6,6%, РФ – збільшить на 5,4%.
Читати повністю >>>
За матеріалами /ukrainefood.org
Компания "Овостар" в 2018г сократил чистую
прибыль на 23,6%
19.04.2019

ГК "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных
продуктов в Украине, по итогам 2018 года сократила чистую прибыль на
23,6% по сравнению с 2017 годом - до $17,5 млн.
Согласно отчету, его выручка в 2018 году возросла на 27% - до $125 млн, валовая
прибыль незначительно уменьшилась по сравнению с предыдущим годом и составила
$30,7 млн. Показатель EBITDA в 2018 году сократился на 17% - до $21,9 млн. Активы группы
в 2018 г. выросли на 11% - до $145,6 млн. Общий долг сократился на 31% - до $9,3 млн,
объем денежных средств - на 4% и составил $14,3 млн. Яичный сегмент "Овостара"
сгенерировал 73% общей выручки, сегмент яичных продуктов – 27%. При этом экспортная
выручка в 2018 г. возросла на 17% - до $55,7 млн. В общей структуре продаж на Украину
приходилось 55%, страны Среднего Востока - 26%, ЕС - 16%, другие страны - 3%. В
"Овостаре" намерены в т.г. и далее расширять производственные мощности с целью выхода
производства на 2 млрд яиц в год. В рамках инвестиционной программы группа в 2018 году
построила два птичника для кур-несушек, приобрела и установила оборудование для
сортировки яиц, купила и начала реконструкцию объекта по переработке яиц в Киевской
области. "В 2019 год мы намерены продолжать инвестиционную программу по
строительству еще двух птичников для кур-несушек и двух домов для выращивания
молодых кур-несушек. Планируем также построить птицеперерабатывающий завод", указали в годовом отчете. Кроме того, в планах - увеличить объем экспорта яиц и яичных
продуктов. "Ожидается, что в 2019 году наши экспортные продажи принесут около 50% от
общей выручки при условии, что никакие внешние факторы не окажут негативного
влияния на производство. Что касается операционных результатов, ожидаем, что доля
экспорта в общем объеме продаж яиц останется на уровне более 40%, сухих яичных
продуктов - более 70%, жидких яичных продуктов - более 40%", - отмечается в документе. В
планах на 2019 год - увеличить производство яиц на 14% - 1,85 млрд шт., сухих яичных
продуктов - на 12%, до 3,3 тыс. тонн, жидких - на 12%, до 14 тыс. тонн. Поголовье курнесушек группы может вырасти на 13% – до 7,9 млн голов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Unilever увеличил выручку
на 3,1%
18.04.2019

МХП оголошує остаточний розрахунок угоди для
Perutnina Ptuj (доповнена версія)
26.04.2019

MHP SE (LSE: MHPC) оголосила про визначення з SIJ Group остаточної
ціни покупки – €22,34 за акцію для придбання Perutnina Ptuj, провідної
компанії з виробництва курятини та продуктів з м'яса птиці.
Загальна вартість 100% підприємства Perutnina Ptuj склала €273 млн, у тому числі
чистий борг – 34,5 млн євро та нормалізована вартість оборотних коштів. Купівля була
завершена у лютому 2019 р., але остаточна вартість була визначена на підставі аудованої
фінансової звітності 2018 року. На даний момент МХП завершив цей процес і сьогодні
підтвердив володіння пакетом акцій компанії Perutnina Ptuj у розмірі 90,69% із загальною
сумою оплати готівкою в 221 млн євро. Решту частки потенційно може буде придбано через
пропозицію про поглинання, таким чином МХП може стати 100% власником PPJ у
поточному році. Perutnina Ptuj має виробничі потужності у чотирьох балканських країнах:
Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговині; володіє дистриб'юторськими компаніями в
Австрії, Македонії та Румунії, а також поставляє продукцію до 15 країн Європи. У 2018 році
Perutnina Ptuj виробила і реалізувала в цілому близько 90 300 тонн продуктів з курятини, у
тому числі 54 400 тонн м’яса птиці та близько 36 000 тонн сосисок з курячого м’яса та
напівфабрикатів. Perutnina Ptuj є вертикально інтегрованою компанією на всіх етапах
виробництва курятини – від кормів, інкубаційних яєць та виведення, вирощування, забою
до ковбасних виробів та виробництва напівфабрикатів. У 2018 році отримані доходи склали
271 млн євро, нормалізована EBITDA 30,4 млн євро, EBITDA маржа – 11,2%.
Читати повністю >>>
За матеріалами МХП


РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

В Украине за прошлый год уменьшилась добыча почти
всех видов водных биоресурсов
16.04.2019

В 2018 г. в Украине уменьшилось добывания почти всех видов
водных биоресурсов, за исключением рапаны. Об этом сообщает
Государственная служба статистики Украины.
За прошлый год в Украине было добыто 86,2 тыс. тонн водных биоресурсов, что на
6,9% меньше, чем за 2017 год. В том числе рыбы было добыто 64,7 тыс. тонн (на 20,9%
меньше), креветок - 508,5 тонн (на 29,4% меньше), речных раков - 20,2 тонны (на 3,8%
меньше). Госстат сообщает, что в прошлом году выросла добыча только одного вида всех
видов водных ресурсов - рапаны. В 2018 г. было добыто 5,5 тыс. тонн этих моллюсков, что в
четыре раза больше, чем в 2017 г. При этом, цена почти всех видов добытых биоресурсов за
прошлый год увеличилась, за исключением рапаны. Тонна добытой рыбы в 2018 году в
среднем стоила 15,8 тыс. грн (на 21% больше, чем в 2017 году), креветок - 173,0 тыс. грн (на
23,4% больше), речных раков - 77,3 тыс. грн (на 142% больше). Рапана подешевела в
прошлом году на 29,3%, до 3,7 тыс. грн за 1 тонну. Как сообщалось, по данным Госстата, в
2017 г. в Украине было добыто 92,6 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 4,7% больше, чем
в 2016 году. В том числе рыбы было добыто почти 81,9 тыс. тонн (на 4,3% больше).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua



FMCG ІНДУСТРІЯ
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Потенциал Украины в пищевом производстве
еще далеко не исчерпан
26.04.2019

В мировом разделении труда каждая страна занимает свою нишу,
поставляя на международный рынок те товары, которые она может
производить в соответствии со своими природно-климатическими,
ресурсными, кадровыми возможностями.
Украине, как ведущей аграрной державе, самой природой дана возможность стать
лидером по производству продуктов питания. Чем больше у нас будет мощностей по
переработке сельскохозяйственной продукции, тем больше добавленной стоимости будет
оставаться на нашей территории. И потенциал в этой отрасли еще далеко не исчерпан. Что
объединяет такие крупные международные компании, как Nestle, Mondelez, Danone,
Carlsberg, Coca-Cola? Они пришли в Украину и занялись здесь производством
продовольствия. Их пример может стать ориентиром и для других инвесторов, была бы
только поспокойнее политическая и экономическая обстановка. Но даже и в существующих
сегодня условиях находятся смелые инвесторы – как иностранные, так и отечественные. В
связи с этим можно вспомнить открытие завода майонезов Puratos в Одесской области и
чайной фабрики Unilever в Киевской. В 2019 году собирается продолжить инвестировать в
свои предприятия группа компаний «Молочный альянс». Украинцы знают этого
производителя по таким брендам, как «Пирятин», «Славия», «Яготинское», «Хопси»,
«Златокрай» и «Молочный альянс». В прошлом году в развитие производства было
вложено 180 млн грн, в результате чего появилось «Яготинское для детей». В этом году
капитальные инвестиции группы составят уже около 190 млн грн, из них 150 млн пойдет
непосредственно в производство и по 20 млн в автономные очистные установки в Яготине
и Пирятине. В пищевой отрасли Украины пока еще существуют практически незанятые
перспективные ниши, ожидающие своих инвесторов. Например, спортивное питание в
нашу страну импортируется, а может выпускаться на месте. Спрос на здоровые завтраки,
протеиновые продукты растет как на внутреннем, так и международном рынках.
Организовав их производство в Украине, мы оставим у себя валюту, снизим цены для
наших адептов активного образа жизни и сможем зарабатывать на экспорте. То же самое
касается и диетического питания для алергиков или, например, диабетиков. Они
нуждаются в особых продуктах, которые у нас не выпускаются. Да и ниша обычной пищи
пока еще занята не очень плотно. Мало высококачественных брендов в сегментах
непосредственной переработки агропродукции – хлеб, овощи, мясо. Большой
популярностью в Европе пользуются продукты с региональным колоритом. Например,
уникальные карпатские грибы, ягоды, минеральные воды воспринимались бы там на ура.
Выпуск продуктов питания в Украине все еще продолжает оставаться недостаточно
освоенной территорией, которая может приносить огромный доход и инвесторам, и стране
в целом. На многих инвестиционно привлекательных направлениях аналитиками ProConsulting уже подготовлены бизнес-планы создания конкретных предприятий. Многие из
них уже реализованы, но другие еще ожидают соединения со средствами инвесторов для
того, чтобы высвободить заложенную в них энергию созидания.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua

39

Компания Unilever, один из ведущих мировых производителей
потребительских товаров повседневного спроса, в первом квартале этого
года увеличил выручку на 3,1%, сообщается в его пресс-релизе.
Рост был обеспечен увеличением объема продаж на 1,2% и цен на 1,9%. Продажи на
развивающихся рынках увеличились на 5%. Выручка сегмента товаров для красоты и
персонального ухода выросла на 3,1%, товаров для ухода за домом - на 6%, продовольствие
- на 1,5%. Оборот концерна в первом квартале снизился на 1,6% на фоне продажи бизнеса
спредов. Как заявил процитированный в сообщении глава Unilever Алан Джоуп, хорошие
показатели в первом квартале позволят достичь прогнозируемых результатов по итогам
года. "Продажи выросли, главным образом, на фоне динамики на развивающихся рынках, в
равной степени за счет роста в объемном и ценовом выражении", - уточнил он. "Мы попрежнему ожидаем, что базовый рост наших продаж по итогам года будет находиться в
пределах 3-5%, при стабильном улучшении показателей базовой операционной маржи, что
поможет нам оставаться на пути к реализации нашей стратегии-2020 и сохранении
уверенного денежного потока", - заявил А.Джоуп. Оборот Unilever в 2018 году увеличился
на 5,1%, до 51 млрд евро. Отметим, первое представительство Unilever в Украине было
открыто 1 мая в 1993 году. В 1998 г., вследствие стремительного развития бизнеса в
стране, было принято решение о регистрации общества с ограниченной ответственностью
«Юниливер Украина» с центральным офисом в Киеве. В настоящее время компания имеет
представительства в Одессе, Львове, Харькове, Донецке и Днепропетровске. Число
сотрудников в Украине составляет 140 человек. Портфель ТМ Unilever в Украине включает
в себя такие известные бренды пищевых продуктов: майонезы, кетчупы, соусы Calve,
Hellmann’s, «Балтимор», спрэды Rama, растительно-творожный крем Crème Bonjour,
приправы, супы и основы для приготовления горячих блюд Knorr, чай «Беседа», Brooke
Bond и Lipton, а также популярные торговые марки средств личной гигиены и бытовой
химии: косметические средства Dove, «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Бархатные
ручки», «Сто рецептов красоты» и др., средства по уходу за волосами ClearvitaABE, Dove,
Sunsilk, Timotei, дезодоранты Axe, Dove, Rexona, «Чистая Линия», чистящие и
дезинфицирующие средства Cif, Domestos и Glorix. Англо-голландской концерн Unilever
работает более чем в 100 странах, включая Россию, на рынок которой он вышел в 1992
году. Компания выпускает продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline,
Omo, Cif, Signal и Domestos. В феврале 2017 года Unilever объявил о пересмотре стратегии
после того, как его руководство отклонило предложение американской Kraft Heinz Co. о
покупке компании за $143 млрд. В рамках новой стратегии Unilever объявил о планах
провести buyback, повысить дивиденды и отделить подразделение по производству
спредов. Сделка по его продаже была закрыта в июле 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Nestle стала власником 100% акцій українського
виробника кетчупів «Торчин»
18.04.2019

Швейцарська компанія Nestle докупила 9,5% акцій українського
виробника кетчупів, майонезів, соусів і приправ «Торчин» (ПрАТ
«Волиньхолдинг»). Про це пише liga.net з посиланням на дані в системі
розкриття інформації НКЦПФР.
Таким чином, швейцарська компанія стала єдиним власником українського
виробника. «Волиньхолдинг» вирішив продати компанії-акціонеру 1900 раніше
викуплених акцій, про що свідчать дані в системі від 13 вересня 2018 року. Цей пакет
становив 9,5%. Додамо, що чистий дохід «Волиньхолдингу» в 2017 році становив 1,3 млрд
грн, чистий прибуток – понад 89 млн грн. Nestle в Україні має три виробничі майданчики – у
Харкові, Львові та Торчині. Також у Львові розташований один із п'яти сервісних центрів
Nestle у світі. Портфель компанії включає понад 2000 брендів. Серед них – Nestle, Nescafe,
Nesquik, Nestea, KitKat, Purina та інші. Раніше Mind писав, що Nestle в Україні та Молдові
отримала нового гендиректора. З березня 2019 року новим генеральним директором Nestle
в Україні та Молдові став Алессандро Дзанеллі. Дзанеллі має більш ніж 23-річний досвід
роботи на комерційних посадах у компанії Nestle. Він працював в Італії, Франції,
Великобританії, Угорщині та Нідерландах. На попередній посаді він працював у Росії, де
очолював Nestle Purina в регіоні Східної Європи – керував виробництвом кормів для тварин
у Росії, Україні, СНД, Туреччині та Ізраїлі. Під його керівництвом бізнес у регіоні
продемонстрував високі темпи постійного зростання та був одним із факторів розвитку для
Nestle Purina в Європі. Алессандро закінчив університет у Трієсті за спеціальністю
«Економіка підприємства та фінанси», також здобув ступінь магістра у сфері управління
бізнесом. Говорить італійською, французькою, англійською та іспанською мовами.
Алессандро має багатий досвід роботи у сфері маркетингу. Він розпочав свою кар’єру в
Nestle Friskies в Італії, потім обіймав керівні посади в Nestle. Під час останнього
призначення Алессандро сформував підхід до бізнесу, який упродовж шести років
забезпечив чотирикратне його зростання, двократне зростання долі ринку та зміцнення
позицій Purina як бренду. У 2019 році Nestle святкує 25-ту річницю своєї присутності в
Україні. Упродовж останніх трьох років компанія інвестувала в країну до 600 млн грн. Nestle
в Україні та Молдові налічує понад 5500 працівників. Компанія має три виробничі
майданчики (у Харкові, Львові та Торчині). Nestle оголосила про плани збільшити
інвестиції, спрямовані на розширення можливостей усіх трьох фабрик із метою
впровадження передових технологій і розширення портфеля з конкретними продуктами,
призначеними для експорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
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ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Імпорт та експорт цукру і меляси в Україні
за січень-квітень 2019 року

Експорт українського борошна знизився
майже на чверть
16.04.2019

Негативна тенденція у внутрішньому виробництві борошна в Україні
продовжується і у 2019 році. Про це повідомляє Рада з питань експорту
продовольства (Ukrainian Food Export Board).
Згідно з даними Держстат, станом на січень-лютий 2019 року загальний обсяг
виробництва знизився на 12,4% або на 38 тис. т проти показника за аналогічний період
2018 року. У першому кварталі поточного року українські компанії експортували на
зовнішні ринки 84,2 тис. т пшеничного борошна, що на 23% або на 25,4 тис. т менше ніж за
аналогічний період минулого року (109,6 тис. т). Основними покупцями вітчизняного
продукту є Китай – 15,6% всього експорту, ОАЕ – 14,4% та Сінгапур – 12,2%. «Зниження
внутрішньої пропозиції борошна спостерігалось ще в минулому році – на 10% проти 2017
року (1,728 млн т проти 1,923 млн т), що вплинуло на експортний показник, який також за
підсумками 2018 року знизився на 31% проти 2017 року (305,4 тис. т проти 442,6 тис. т.» –
зазначають у Аналітичному відділі Ради з питань експорту продовольства.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами ukrainian-food.org

07.05.2019

За січень-квітень 2019 року експорт цукру складає 137880 тонн (у
січні-квітні 2018 р. – 205,9 тис. тонн) на суму $50131 тис., а з початку 2018/19
МР – 336,4 тис. тонн (у 2017/18 МР – 379,6 тис. тонн).
Згідно аналізу даних ДФС України, найбільшими імпортерами українського цукру від
усього експорту (у грошовому еквіваленті) у січні-квітні 2019 р. виступили: Азербайджан
(22,91%), Киргизстан (8,68%) і Таджикистан (8,27%). За квітень 2019 року, експорт цукру
(код ТН ЗЕД 1 701) становить 32274 тонн, що на 7% більше ніж у попередньому місяці 2019
року (у квітні 2018 р. – 41,78 тис. тонн) на суму $12064 тис. Імпорт інших цукрів за січеньквітень 2019 року (код ТН ЗЕД 1702) становить 3561 тонн, експорт – 12449 тонн. Експорт
меляси у січні-квітні 2019 року складає 687 тонн, з якого 85,45% імпортував Ізраїль та
12,73% Кіпр, а імпорт за відповідний період становить 4436 тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами sugarua.com


ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Вінниччині збудують завод з переробки кукурудзи
за 14 мільйонів доларів

Названы ТОП-3 импортера украинских
семян подсолнечника

16.04.2019

До 2020 року в селі Демківці Тростянецького району на Вінниччині
планують збудувати потужний завод з переробки кукурудзи, інвестиції в
який становитимуть 14 мільйонів доларів.
Про це повідомили під час презентації у Вінницькій ОДА в присутності керівництва
області та представників компаній “Бунге Україна” та “Dacsa”. Як повідомили підприємці,
завод перероблятиме кукурудзу твердив сортів кукурудзи на борошно та крупу, потужність
заводу планується на рівні 300 тонн на добу. Завод розташується на площі трьох гектарів, в
самому селі для обслуговування підприємства буде створено близько 50 робочих місць. За
словами генерального директор “Бунге Україна” Дмитра Горшунова, це буде перший такий
завод такої потужності в Україні, однак компанія спільно з іспанським партнером має
великий досвід створення подібних підприємств по всьому світу. 80% готового продукту
планують експортувати по всьому світу, решта 20% піде на внутрішній ринок: зокрема
продукт для сухих сніданків. На заводі планують встановити сучасну лінію італійського
виробництва, найперше – вже до кінця 2019 року – планують спорудити логістичний
комплекс. Вже до осені 2020 року – аби встигнути до врожаю – планують повністю
завершити будівництво виробничого комплексу. “Як хотів би зазначити, що попри не
одини виборами сьогодні рухається українське суспільство. Ми маємо дивитися в
завтрашній день. Невдовзі – їжте вінницьку кукурудзяну кашу та мамалигу.”, – сказав
наприкінці презентаії голова Вінницької ОДА Валерій Коровій.
Читати повністю >>>
© Андрій Качор
За матеріалами vezha.vn.ua
Анализ рынка макаронных изделий
в Украине
26.04.2019

Трудно найти на рынке более популярный у широких слоев
населения продукт питания, чем макароны. Об этом в своем обзоре пишут
эксперти консалтинговой компании Pro-Consulting.
Это мучное изделие с высокой энергетической ценностью является недорогим
универсальным гарниром, подходящим практически к любому блюду. Кроме того, что с
помощью макарон можно быстро и недорого насытить организм, для их хранения не
требуется каких-то особых усилий или условий – лишь бы было сухо. Вопреки расхожему
представлению, не все виды макарон являются бюджетной пищей. В последнее время на
украинском рынке растет спрос на наиболее качественные макаронные изделия из
верхнего ценового диапазона. Реагирует рынок и на потребности людей с особыми
запросами, для них, например, предлагаются невиданные ранее безглютеновые макароны.
Преодоление кризиса и повышение покупательной способности украинцев, как ни странно,
плохо отразилось на отечественных производителях макарон. Часть потребителей перешла
на импортную продукцию, часть разнообразила свое меню крупами и овощами. В
результате, производство макаронных изделий в Украине в 2017 году упало сразу на 13,2%
по сравнению с 2016-м и осталось примерно на том же уровне в 2018-м. На рынке остались
в основном те производители, которые смогли приспособиться к изменившимся
требованиям потребителей или освоить новые каналы экспорта. В последнем помогла
установленная с Евросоюзом зона свободной торговли. Благодаря ей, украинские
макароны сегодня можно увидеть на прилавках магазинов Великобритании и других стран
ЕС. Не остаются без внимания и традиционные торговые партнеры, такие как Молдова.
Причем, средневзвешенная цена экспортируемых из Украины макарон выше, чем тех,
которые завозят в нашу страну из-за рубежа, что может свидетельствовать как о более
высокой себестоимости отечественной продукции, так и о ее лучшем качестве по
сравнению с импортными макаронами. Еще одной причиной снижения интереса к
украинским макаронам может быть то, что не все производители имеют возможность
выпускать популярные сегодня длинные лентовидные их виды, такие как спагетти или
лапша. Они удобны тем, что приготовляются в течение считанных минут и могут
использоваться как в качестве гарнира, так и самостоятельного блюда с соусом. …
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
ДПЗКУ суттєво наростила обсяги реалізації готової
продукції на внутрішній ринок
08.05.2019

ДПЗКУ активно працює над зміцненням власних позицій в напрямку
реалізації готової продукції під власним торговим знаком та борошномельної продукції, виготовленої на власних переробних потужностях.
За результатами 10-ти місяців 2018/19 МГ обсяг реалізації готової продукції на
внутрішній ринок становить 92,7 тис. тонн, в той час як результат всього попереднього
сезону 2017/18 МР склав лише 65,4 тис. тонн. Таким чином, держкорпорацією було
реалізовано майже на 42% продукції більше, ніж минулого року. Як повідомлялось раніше,
такого результату ДПЗКУ досягла шляхом розширення ринків збуту, зокрема виходу в
роздрібні торгівельні мережі, та розширенню асортименту готової продукції. При цьому
корпорація здобула понад 50 нових контрагентів. Найближчим часом така продукція
Державної продовольчо-зернової корпорації України як пшеничне борошно, крупа гречана,
соняшникова олія, рис та цукор буде представлена в декількох великих торгівельних
мережах: Еко маркет, Billa, Fozzy, Фуршет, Брусничка, Лоток, Континент та Таврия В.
Нагадаємо, для власного виробництва та фасування харчових продуктів на підприємствах
ДПЗКУ використовують сировину тільки найвищої якості. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ "ДПЗКУ"
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14.04.2019

За первый квартал 2019 г. из Украины было экспортировано 33,7 тыс.
т семян подсолнечника на сумму $14,4 млн. Об этом сообщает ГФС, передает
служба новостей портала latifundist.com
Основными импортерами украинских семян подсолнечника в отчетный период
были: Турция — 23,5 тыс. т (на $10 млн); Румыния — 1,7 тыс. т (на $0,7 млн); Финляндия —
1,2 тыс. т (на $0,5 млн); Другие — 7,2 тыс. т (на $3 млн). Напомним, что с начала 2018/19 МГ
Винницкий масложировой комбинат, который входит в структуру ViOil, переработал более
100 тыс. т высокоолеиновых семян подсолнечника и получил более 40 тыс. т
высокоолеинового подсолнечного масла.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Экспорт всех видов растительных масел
значительно возрос
15.04.2019

Украинские предприятия по итогам сентября-февраля 2018/19 МГ
нарастили переработку семян подсолнечника (112% -115%) и вдвое —
соевых бобов и рапса. Об этом сообщает ассоциация «Укролияпром».
За этот период производство масла подсолнечного нерафинированного выросло на
11% -17%, масла соевого нерафинированного — на 26%, масла рапсового — на 56%, масла
подсолнечного рафинированного — на 9,1%, соевого шрота — на 21,2%, подсолнечного
шрота — на 16,6%. Также в ассоциации отметили, что в марте текущего года наблюдается
рекордный рост экспорта подсолнечного масла до 632 тыс.т (112% против марта 2018 г.).
Экспорт соевого масла и экспорт соевого шрота в марте 2019 г. выросли по сравнению с
мартом предыдущего года в 2,4 раза. По итогам сентября-марта 2018/19 МГ произошел
значительный рост экспорта масложировой продукции по сравнению с соответствующим
периодом 2017/18 МГ: масло подсолнечное — 116,6%; масло соевое — 159%; шрот соевый
— 185%; шрот подсолнечный — 109%.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Новый МЭЗ Агролиги выполнил четверть
годовой переработки
18.04.2019

Маслоэкстракционный завод группы компаний «Агролига», который
начал функционировать осенью 2018 г., вышел на плановую мощность
переработки. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В первом квартале 2019 г. МЭЗ вышел на плановые показатели и достиг переработки
в 45 тыс. т. В настоящий момент завод имеет плановую годовую мощность переработки
порядка 180 тыc. т. «Для выхода на производственные показатели, пусконаладочные
работы планировалось провести в течение 3 месяцев. Однако имели место несколько
факторов, растянувших процесс. Одним из основных факторов был короткий сезон
переработки 2017/18 МГ. Таким образом, полноценно завершить пусконаладочные работы
удалось лишь к началу нового сезона (сентябрь-октябрь 2019 г.). В этом сезоне мы в
рабочем режиме вышли на номинальную мощность производства с экспортными
характеристиками готовой продукции», — указывается в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com


МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

За І квартал Україна експортувала молокопродуктів на $53,9 млн
12.04.2019

У І кварталі 2019 року від експорту вітчизняних молочних продуктів
Україна отримала 53,9 млн доларів, що на 19% менше, ніж за аналогічний
період минулого року.
«Державна фіскальна служба вже підбила підсумки зовнішньої торгівлі молочними
продуктами у першому кварталі 2019 року. Згідно звітних даних Україна отримала від
торгових операцій з молочними продуктами на 19% менше, ніж за аналогічний період
минулого року — 53,9 млн дол. Це пояснюється просіданням торгівлі по всіх основних
торгових групах – масло, сухе молоко, сир та сирний продукт», - пояснює аналітик Асоціації
виробників молока Яна Музиченко. Експорт молока та вершків за три місяці поточного
року показав найбільший приріст — плюс 157,5% в натуральному та 126% у грошовому
виразі. Загалом було продано 7,4 тис. т продукту на загальну вартість 4,9 млн дол.
Основними покупцями були: Лівія — 32,9%, Молдова — 27,4% та Грузія — 14,9% від
загальної структури експорту. Поряд з тим продажі сухого молока та згущенки, в
порівнянні з минулим роком, знизилися на 22,9% в натуральному — 5,9 тис. т, та на 13,6% в
грошовому виразі — 11,3 млн дол. Торгували переважно з Ізраїлем — 13%, Вірменією —
10% та Грузією — 7,6%. Торгівля кисломолочною продукцією принесла Україні 2 млн дол.
(+63,6%). Загалом було продано 1,4 тис. т продукції. Купують наші йогурти та кефір
переважно сусідні країни: Казахстан — 41%, Молдова — 25,8% та Грузія — 13,3% від
загальної структури експорту. …
Читати повністю >>>
За матеріалами avm-ua.org
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В Україні цьогоріч виробництво молока
зменшилось майже на 2%



ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

15.04.2019

За перший квартал 2019 р. виробництво молока в Україні зменшилось
на 1,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Про це повідомляє
Державна служба статистики України.
За січень-березень поточного року в Україні було вироблено 1,9 млн тонн молока, що
на 1,9% менше, ніж за перший квартал минулого року. В тому числі сільськогосподарські
підприємства виробили 0,68 млн тонн молока (на 0,6% більше, ніж у першому кварталі
2018 року), господарства населення — 1,22 млн тонн (на 3,3% менше). Найбільше молока у
першому кварталі 2019 року виробили сільськогосподарські підприємства Полтавської
області — 166,6 тис. тонн (на 2,2 менше, ніж за аналогічний період 2018 року), На другому
місці — підприємства Вінницької області (160,2 тис. тонн; на 5% менше), на третьому —
Хмельницької (124,8 тис. тонн; на 5,7% більше). Найменші обсяги виробництва молока у
січні-березні 2019 року продемонстрували сільгосппідприємства Луганської (20,3 тис. тонн;
на 2% більше, ніж у першому кварталі 2018 року), Донецької (36,1 тис. тонн; на 3,7%
менше) та Чернівецької (42,4 тис. тонн; на 4,3% менше) областей. Як повідомлялось, за
даними Держстату, у 2018 році в Україні було вироблено 10,06 млн тонн молока; на 2,1%
менше, ніж у 2017 році. Всі дані наведено без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
«Дубномолоко» сплатить ДФС 145 мільйонів
податків та штрафів
17.04.2019

Рівненський окружний адмінсуд розглядає справу №460/3026/18 за
позовом ПрАТ «Дубномолоко» до Офісу великих платників податків ДФС про
про скасування податкового повідомлення-рішення.
За інформацією ЗМІ, мова йде, у т.ч.: форми «Р» №0009814814 від 16.11.2018, згідно з
яким компанії збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток у розмірі 89,3
млн грн і донараховано штрафні санкції в розмірі 33,3 млн грн; форми «С» №0007284814
від 21.08.2018, згідно якого за порушення вимог норм «Положення про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні» застосовано штрафну санкцію в розмірі 17,1 млн
грн; форми «Д» №0007234814 від 21.08.2018, згідно якого збільшено суму грошового
зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб у розмірі 3,96 млн грн та донараховано
штрафні санкції в розмірі 0,99 млн грн. За даними державного реєстру, кінцевими
бенефіціарами ПрАТ «Дубномолоко» є нардеп Степан Івахів та діти покійного нардепа Ігоря
Єремеєва – Роман та Софія. Вказані особи також є співвласниками мережі АЗС WOG.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.news
Сучасний український молокозавод значно
розширює експорт
17.04.2019

Модернізований Гайсинський молокозавод почав постачати свою
продукцію до Латвії, Білорусі, Грузії, Молдови, Єгипету, Йорданії, В’єтнаму,
Саудівської Аравії, передає прес-служба Вінницької ОДА.
За роки свого існування підприємство, засноване ще в 1932 році, зарекомендувало
себе як виробник молочної продукції найвищої якості, спеціалізуючись на виготовленні
твердих та м’яких сирів, масла та сухих молочних продуктів, наголошують в ОДА. За
словами керівника заводу Тараса Осадчого, завдяки технологічній модернізації на
підприємстві освоєно випуск широкого асортименту продукції: “Виробництво
автоматизоване, тому ми можемо контролювати всі його етапи, постійно стежимо за якістю
та безпекою продукції, що дозволило розширити географію її поставок в такі країни як:
Латвія, Білорусь, Грузія, Молдова, Єгипет, Йорданія, В’єтнам, Саудівська Аравія. На
підприємстві працює 210 осіб, із середньою заробітною платою близько 8000 грн. Крім
того, на сьогоднішній день технологічні потужності заводу дозволяють щомісяця
виробляти 300 тон твердих і 180 тон м’яких сирів, 540 тон масла і спредів, 360 тон сухих
молочних продуктів”, – розповів очільник. Також керівник підприємства не оминув увагою
запущений в експлуатацію на початку 2018 року цех з виробництва сухих молочних
продуктів, який дозволив виробляти суху сироватку і сухе знежирене молоко.
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
В «Гадячсир» відсудили
18,94 млн грн

ПрАТ "Київхліб" позбувся податкових
донарахувань на 100 млн грн
22.04.2019

Окружний адмінсуд м. Києва 3 квітня задовольнив позов ПрАТ
“Київхліб” в справі №640/20155/18 та скасував податкові повідомленнярішення Офісу великих платників ДФС від 22.08.2018.
Мова йде про: №0008044102 - про донарахування «Київхлібу» податкового
зобов`язання з податку прибуток в розмірі 47,3 млн грн; №0008054102 - про зменшення
«Київхлібу» суми від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток у
загальному розмірі 43 млн грн; №0008064102 - про донарахування «Київхлібу»
податкового зобов`язання з ПДВ в розмірі 53,6 млн грн; №0008074102 - про зменшення
«Київхлібу» від`ємного значення суми ПДВ у загальному розмірі 40 млн грн. Згідно з
судовими матеріалами, в період з 21.06.2018 по 26.07.2018 податківці провели позапланову
виїзну перевірку позивача з питань дотримання вимог податкового законодавства по
взаємовідносинах з СТОВ «Урожай» (ЄДРПОУ 03731891) за період березень, липеньлистопад 2017 року. За результатами перевірки складено акт від 02.08.2018 № 2296/28-1041-02/00381574, на підставі якого були винесені оскаржувані податкові повідомленнярішення: Як зазначається, на думку перевіряючих, виявлені порушення зумовлені
“неможливістю підтвердження реальності здійснення господарських операцій по взаємовідносинам ПАТ «Київхліб» і СТОВ «Урожай», оскільки перевіркою встановлено формування
ПАТ «Київхліб» активу та податкового кредиту за рахунок надходження продукції
невідомого походження, що не відповідає документально оформленому, з його легалізацією
за рахунок використання документів «контрагента», що фактично не міг здійснювати
придбання продукції по ланцюгу постачання з його подальшою реалізацією” (цитата).
Разом з тим, суд дійшов висновку, що “між ПАТ «Київхліб» та його контрагентом дійсно
склалися реальні господарсько-правові відносини, результатом яких став реальний рух
активів, зміна майнового стану сторін, “товар використано у господарській діяльності, що
підтверджується належно складеними митними деклараціями відносно вивезення товарів
за межі митного кордону України (експорту), та отримано позитивний фінансовий
результат від даної операції” (цитата).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua


КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Київська кондфабрика Roshen збільшила
дохід на 44% в 2018
03.05.2019

В 2018 році Київська кондитерська фабрика "Рошен" згідно з
міжнародними стандартами фінзвітності, збільшила дохід на 44%, або на
114,14 млн грн, до 373,34 млн грн порівняно з 2017 р.
Згідно з ним, фабрика інвестувала у виробництво 331,5 млн гривень у 2013-2018
роках. "Київська кондитерська фабрика "Рошен" у 2013-2018 роках інвестувала 88,5 млн
гривень у виробниче обладнання і 243 млн гривень на реконструкцію приміщень фабрики
та благоустрій прилеглих територій", - сказано в повідомленні. Крім того, на даний момент
корпорація Roshen проводить планову часткову модернізацію виробничих потужностей
компанії, у зв'язку з цим має намір збільшити статутний капітал Київської фабрики на 330
млн гривень і Кременчуцькій - на 300 млн гривень. Як повідомляли Українські Новини,
Київська кондфабрика Roshen збільшила прибуток в 4 рази до 11 млн гривень в 2018 році. В
2018 році Липецька кондфабрика Roshen скоротила збиток на 41%, здаючи приміщення в
оренду. Roshen посіла 25-е місце в міжнародному рейтингу великих світових кондитерських
компаній Global Top 100 Candy Companies за підсумками 2018 року, опустившись на одну
позицію порівняно з 2017 роком.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com


ЧАЙ. КАВА. КАКАО. ЦИКОРІЙ

Львовский производитель кофе "Галка" в 2018г
сократил чистую прибыль
07.05.2019

18.04.2019

Господарський суд Полтавської обл. задовольнив позов підприємства
«Веприк Плюс» проти компанії «Гадячсир», яка входить до групи компаній
«Альміра», про стягнення 18,94 млн грн заборгованості.
«Стягнути з "Гадячсир" (Полтавська область) на користь підприємства "Веприк
Плюс" (Полтавська область) 18,79 млн грн заборгованості за поставку молока та 281,9 тис.
грн витрат по сплаті судового збору», — вказується в судовому рішенні. Суд постановив, що
відповідач не здійснив 100% передоплати замовленого молока і не проводив розрахунків,
погашення існуючої заборгованості. ТОВ «Гадячсир» — один з найбільших виробників
твердого сиру в Україні, випускає продукцію під назвами «Російський», «Вітязь Святогор»,
«Вершковий» «Сметанковий», «Монастирський», «Слов’янський», «Гетьманський»,
«Полюшко-поле», «Звенигородський», «Мармуровий», «Дуплет», «Віват Король».
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Новгород-Северский сырзавод сократил
чистую прибыль на 30%

ЧАО "Галка" (Львов) завершило 2018 год с чистой прибылью 3,1 млн
грн, что в 1,4 раза меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает служба
новостей издания fixygen.ua
Согласно годовому финансовому отчету предприятия, компания сократила чистый
доход в 2018 г. на 21% – до 4,5 млн грн. Текущие обязательства "Галки" в 2018 г. выросли до
2,9 млн грн (+5%), долгосрочные обязательства отсутствуют. Нераспределенная прибыль
компании сократилась на 10,5% – до 11,1 млн грн. ЧАО "Галка" зарегистрировано по адресу
украинско-английского совместного предприятие "Галка Лтд." (Львов), одного из
крупнейших отечественных производителей кофе и кофепродуктов. СП "Галка Лтд."
основано в августе 1994 года на базе Львовской кофейной фабрики и совместно с
компанией E.D.&F.Man Coffee Limited. Занимается производством и реализацией кофе,
кофепродуктов и заменителей кофе, чая под торговой маркой "Галка". "Галка Лтд." в 2017
году получило чистую прибыль в размере 34,2 млн грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2016
году. Чистый доход предприятия составил 523,8 млн грн (+4%).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

07.05.2019

Чистая
прибыль
“Новгород-Северского
сырзавода”,
который
расположен в Черниговской области, за 2018 год сократилась в 29,5% по
сравнению с 2017 годом – до 7 млн грн.
Согласно отчету, чистый доход вырос на 30,1% – до 443,32 млн грн. Валовая прибыль
за указанный период возросла на 12,2% – до 57,02 млн грн, тогда как операционная
прибыль сократилась на 11% – до 13,22 млн грн. Новгород-Северский сырзавод в 2018 году
сумел произвести молока – 10,4 тыс. тонн на 80,16 млн грн, твердого сыра – 2,74 тыс. тонн
на 248,76 млн грн, сливочного масла – 355 тонн на 30,52 млн грн. В планах у предприятия
увеличить процент выпуска продукции с длительным сроком реализации, за счет чего
увеличить экспорт. Сейчас продукцию отправляют в Молдову и Азербайджан. По
информации в системе раскрытия информации НКЦБФР, собственниками ЧАО “НовгородСеверскый сырзавод” являются Валентина и Александр Машевские. Согласно данным на
сайте предприятия, сырзавод выпускает твердые сыры, моцареллу, брынзу.
Читать полностью >>>
По материалам bizagro.com.ua
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ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Уряд підтримав ініціативи ГС «Укрсадвинпром» з впровадження
програми стимулювання експорту українських вин
Спір за Medoff: звинувачені у рейдерстві офшори
знову програли суд

07.05.2019

16.04.2019

Компанія “І-Бі-Сі Беверідж Кампані Лімітед” звернулася до суду з
проханням визнання недійсним договір купівлі-продажу 100% частки у
капіталі ТОВ “Істерн Беверідж Трейдинг” (Київ).
Йдеться про договір купівлі-продажу, укладений 18 жовтня 2018 року. Крім того,
офшорна компанія просила суд витребувати з, на її переконання, чужого володіння 100%
частку у статутному капіталі ТОВ “Істерн Беверідж Трейдинг”. Разом із позовною заявою, “ІБі-Сі Беверідж Кампані Лімітед” просила суд витребувати у третьої сторони оригінали
доказів у справі. У офшорній компанії запевнили суд, що не змогли отримати оригінали
документів самостійно, оскільки в “Істерн Беверідж Трейдинг”, начебто, ігнорували
адвокатські запити компанії. Розглянувши заяву офшорної компанії, Господарський суд
Києва дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для її задоволення. Посилаючись
на чинне законодавство, суд роз’яснив, що позивач має забезпечити докази самостійно.
Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання
позовної заяви, йдеться в ухвалі. “Проте, всупереч наведеного вище, заявником не наведено
належних та дійсних підстав вважати, що витребувані докази можуть бути втрачені, або їх
збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим”, —
йдеться у тексті судового рішення. Нагадаємо, напередодні компанія “І-Бі-Сі Беверідж
Кампані Лімітед” та її правонаступник — офшор “Зафорпо Венчез Лімітед” — у суді
фактично визнали, що не мають права на ТМ Medoff і тільки намагалися “здобути” його
шляхом судового рішення. Проте, вказаний суд програли. “І-Бі-Сі Беверідж Кампані Лімітед”
належить Нілу Сміту. “Зафорпо Венчез Лімітед” — його спільнику, Джонатану Вейлу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Сокращение производства водки на 10% обусловлено
расширением теневого сектора
07.05.2019

По итогам первого квартала 2019 производство водки в Украине
сократилось на 10% и составило 2,412 млн дал. Об этом свидетельствуют
данные аналитической компании Pro-Consulting.
В общем, эксперты прогнозируют, что в таких условиях отечественный алкогольный
бизнес становиться все менее прибыльным. В частности, по данным аналитиков, рынок
водки в стране характеризуется большим количеством официальных производителей,
высоким уровнем потребления алкоголя, большим "теневым сектором" и развитой
культурой домашнего производства. Главными тенденциями развития рынка можно
считать: сокращение объема отечественного производства; продолжающийся рост
теневого производства алкоголя; усиление государственных мер контроля; высокий
уровень потребления алкоголя среди молодежи. «Основные потребители — это люди в
возрасте от 20 до 50 лет, преимущественно мужчины. При этом, в условиях роста цен,
украинцы не всегда склоняются к выбору качественной марки, а покупают дешевую
контрфактную продукцию, рискуя получить алкогольное отравление в угоду экономии
средств», - отмечают эксперты. Поэтому, в Pro-Consulting прогнозируют, что рынок водки в
Украине станет более зависимым от общемировых тенденций, а бизнес — все менее
прибыльным, что показывает снижение производства и подорожание продукции. «В
отношении внешней торговли, то экспортный рынок трансформируется в поставки в
страны Европы и расширится географически в целом», - резюмируют аналитики.
Напомним, ранее в ЕП заявили, что украинский контрафактный алкоголь представляет
большую угрозу для европейского рынка. Украина, по данным ЕС, стала лидером по
производству нелегальной алкогольной продукции, ведь наш теневой рынок спиртного
достигает 60%. В ЕС в прошлом году заявили о намерениях самостоятельно бороться с
украинским контрафактом, путем формирования открытых списков нелегальных
производителей. Также напомним, по данным издания «Капитал», из Украины водочная
продукция контрабандой может поставляться в Великобританию. Издание указывает на
возможную причастность к организации такой схемы иностранца Нила Смита.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua





ПИВОВАРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Для ценителей натурального: анализ рынка
крафтового пива в Украине
17.04.2019

ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Крымский винодел Валерий Захарьин
купил Inkerman
30.04.2019

Крымский винодел Валерий Захарьин получил 100% Inkerman
International AB (Швеция) - головной компании холдинга, в составе
Инкерманского завода марочных вин, хозяйства "Качинский+" и
"Агрофирма "Черноморец".
"Сделка обсуждалась длительное время, завершилась в среду, 24 апреля. Сумму не
буду называть", - сказал В.Захарьин "Интерфаксу" в понедельник. Inkerman International международный винодельческий холдинг, образованный в 2011 году, со штаб-квартирой в
Стокгольме. По данным РБК, у Hartwall Capital были 40% в холдинге, у украинской "Логос
девелопмент" бизнесмена Валерия Шамотия - 40%, остальное - у китайского фонда Pan
Chang. По данным "СПАРК-Интерфакс", В.Захарьин является владельцем или совладельцем
примерно двух десятков компаний, основной вид деятельности большинства виноградарство и виноделие. В частности, компания "Дом Захарьиных", по словам ее
основателя, является единственным в России владельцем частной коллекции автохтонных
сортов винограда Крыма, сейчас она насчитывает 75 сортов. В.Захарьин сообщил также, что
у него с партнерами имеется более 500 га земли, в частности, почти 100 га виноградников.
Инкерманский завод марочных вин основан в 1961 года. В настоящее время предприятие
выпускает в среднем 11,5?12 млн бутылок вина в год. Виноградники холдинга общей
площадью 3 тыс. га расположены на западном побережье Крыма, в долинах рек Кача,
Бельбек и Булганак. Новый владелец видит перспективы для наращивания объемов
производства. "Очень высокий потенциал. Потенциал по всей группе, по мощностям
производства – 50-70 млн бутылок в год. Пять лет назад реконструировали и построили
новейший завод. Плюс есть сырьевая база, дающая более 20 тыс. тонн винограда в год.
Естественно, будем ее наращивать", - сказал В.Захарьин. Как сообщалось, в январе 2019
года на Инкерманском заводе сменился руководитель. Временно исполняющим
обязанности гендиректора предприятия назначена директор по производству завода
Лариса Шимчук. Бывший гендиректор завода Сергей Лебедев возглавил винодельческую
компанию Alma Valley (Бахчисарайский район, Крым). C 2014 года Крым находится под
контролем России, Украина и другие страны мира этого не признают.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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На засіданні уряду прем’єр-міністр України Володимир Гройсман
доручив в.о. міністра аграрної політики та продовольства Ользі
Трофімцевій надати підтримку виноробам.
«Я попрошу міністра аграрної політики зустрітися з виноробами, подивитися, яка є
проблематика, і чи щось потрібно від уряду - допомогти», - сказав Володимир Гройсман.
При цьому він добавив, що уряд може надати підтримку та допомогти з виходом на ринки
інших країн. «Насправді нам складно створити умови для продажу українського вина. Тут
складно комусь наказати, щоб його купували. Але якщо мова йде про те, що українські
винороби вимагають від уряду якихось рішень, ми їх розглянемо. І тому, якщо потрібно
підтримати системно, допомогти з виходом на ринки інших країн - ми можемо надати через
Мінекономрозвитку контакти наших торгових представництв, можемо дати лінію
контактів структур, які цим займаються», - заявив прем'єр. Як зазначає «Укрсадвинпром»,
об'єднання в цілому задоволене рішенням прем'єра та нагадує, що неодноразово зверталось до уряду з конкретними пропозиціями з розробки плану дій з підтримки експорту
українських вин закордон. Що стосується стимулювання виробництва українських вин, в
2018 році було внесено ряд змін в законодавчі та нормативні акти України, які мають на
меті сприяти розвитку вітчизняного виноробства та виробництва вин плодово-ягідних та
напоїв медових. Так, у квітні 2018 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та
натуральних медових напоїв», який скоротив кількість дозвільних документів зі 140 до 3.
Саме така мінімальна кількість документів потрібна виробникові, щоб він мав можливість
розпочати виробництво вина та натуральних медових напої з власної сировини. Проте, не
все зводиться лише до наявності сировини для виробництва вина та медових напої та
підготовки мінімального пакету дозвільних документів. Важливим залишається наявність
технологічного обладнання, що дасть змогу виробляти та зберігати вино, плодово-ягідні та
медові напої, високої якості, та реалізовувати власну продукцію як на внутрішньому так і на
зовнішньому ринках. З цією метою, ГС «Укрсадвинпром» неодноразово піднімав питання
перед центральними органами виконавчої влади стосовно необхідності внесення змін до
чинних законодавчих актів, які б дали змогу відродити виробництво плодово-ягідних вин
та медових напоїв, а також покращити умови їх реалізації. ГС «Укрсадвинпром» звернулась
з клопотанням внести зміни до діючих порядків надання державної підтримки,
розширивши напрямки підтримки, зокрема передбачити часткову компенсацію придбання
нового обладнання, яке дозволяє виробляти та зберігати виноградне вино, плодово-ягідні
та медові напої, яке виготовляється малими суб’єктами господарювання виключно з
власної сировини. За словами голови ГО «Укрсадвинпром» Володимира Печко: «За
підрахунками ГС «Укрсадвинпром», для формування мінімальних потужностей для
виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв високої якості з дотриманням
вимог стандартизації напоїв та міжнародних стандартів, які є обов’язковими при
виробництві продукції, необхідно капіталовкладення в розмірі, що перевищують 50 тис.
дол. США. Такі інвестиції не під силу малим виробникам. Відсутність можливості отримати
довгострокові кредити під низькі відсотки, яка є в закордонних виробників країн ЄС та
країн Америки, повинна компенсуватись державною підтримкою».
Крім того, ГС
«Укрсадвинпром» звертався до Мінфіну, Мінекономрозвитку та торгівлі, Мінюсту,
Мінагрополітики та продовольства України з проханням змінити вид та розмір акцизної
марки, яка використовується при реалізації вина. «Укрсадвинпрому» було запропоновано
привести розміри акцизних марок до мінімальних та змінити місце наклеювання акцизної
марки, оскільки вид акцизної марки та місце її приклеюванням, що існує в даний час, не
додає привабливості товару, що значно ускладнює роботу маркетологам при розробці
нових дизайнів етикеток та форм пляшок та ускладнює конкурентні можливості в боротьбі
за споживача як на внутрішньому так і на закордонних ринках. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Массовое производство нацелено на получение максимальной
прибыли путем, в том числе, и снижения себестоимости производимой
продукции, а это, как правило, идет в ущерб ее полезности для организма.
Поэтому неудивительно стремление людей к истокам – к натуральности и
качеству. Этим и объясняется растущая популярность крафта – продуктов, сделанных по
классическим технологиям и ограниченными партиями. В последние годы крафт
распространяется и на украинском рынке пива. По различным данным, в нашей стране
работают от 35 до 60 крафтовых пивоварен. Данный разрыв в оценке объясняется тем, что
существенная часть пивоварен закрывается спустя год-полтора года после открытия, не
наладив систему сбыта, либо, не угадав с позиционированием производимой продукции.
Для решения данных проблем активно ведётся работа с организацией рынка,
представлением и продвижением интересов отрасли путём проведения отраслевых
мероприятий. Одно из таких мероприятий пройдет 19 апреля в Киеве, проведет его ProConsulting совместно с First Dnipro Brewery. И хоть рынок пива в Украине динамично растет
в денежном выражении, происходит это главным образом за счет повышения акцизов, цен
на сырье и ресурсы, и, как следствие, на конечную продукцию. Так как крафтовое пиво
дороже, чем продукция крупных пивзаводов, маленьким пивоварням порой нелегко
наладить устойчивые каналы сбыта. Неудивительно, что наиболее успешные крафтовые
предприятия расположены в районах сосредоточения платежеспособного населения,
главным из которых является столица. Любители крафтового пива хорошо знают, что за
этим напитком лучше идти не в магазин, а в кафе или паб. В торговой сети представлено
лишь 27,5% выпускаемой небольшими пивоварнями продукции, поскольку там
крафтовикам трудно конкурировать с массовыми сортами пива по цене, да и ограниченный
объем производства не позволяет сформировать крупные партии поставок. Поэтому
залогом успеха в крафтовом пивном бизнесе является организация сбыта через другие
каналы. Более трети пивоварен идут по пути открытия собственных пабов. В Киеве через
пабы, рестораны, кафе реализуется 38% от общего объема продаваемого крафтового пива.
На втором месте находятся специализированные пивные магазины – 19%, на третьем –
такие же магазины, но занимающиеся онлайн-торговлей – 17%. Розничные сети и их
интернет-подразделения продают 15% и 11% крафтового пива соответственно. Такое
распределение каналов распространения крафтового пива сделало его еще более мужским
напитком, чем традиционное. Проведенный анализ рынка крафтового пива в Украине
позволяет сделать вывод о наличии у него значительного потенциала для развития.
Степень реализации этого потенциала будет зависеть от динамики повышения
покупательной способности населения, состояния туристической отрасли, сектора
общественного питания и распространения культуры потребления качественного пива в
нашей стране.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
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Завод "Уманьпиво" нарастил объемы производства
на 13% - до 1,5 млн дал

 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

23.04.2019

Локальный производитель пива и безалкогольных напитков ООО
"Уманьпиво" (Умань Черкасской обл.) в 2018 году нарастило объемы
производства на 13% - до 1,5 млн дал.
"В 2018 году увеличен объем производства и реализации на 13%. Мы используем
комплексный подход: модернизация и расширение производства, создание новых
рецептур, выход в новые регионы и на зарубежные рынки. Наша цель на новый пивной
сезон – нарастить объем производства на 15%, расширить ассортимент и присутствие в
крупных розничных сетях", - сообщил на пресс-конференции СЕО "Уманьпиво" Игорь
Кисиль. В 2018 г. на заводе "Уманьпиво" завершился третий этап реконструкции
пивоварни, в частности, установлена швейцарская система ультра-фильтрации, новое
экологическое парогенераторное оборудование котельной, из Германии завезено
дополнительное оборудование для производства крафтовых сортов пива и напитков.
Инвестиции составили около EUR1 млн. "Уманьпиво" в прошлом пивном сезоне вывело на
рынок 10 новых продуктов: линейку сидров Golden, пива "Свое" и слабоалкогольный
напиток "Медовар". "Компания расширила свое присутствие на внутреннем рынке: вышла
в ключевые розничные сети шести регионов и сейчас представлена по всей территории
страны, а также заключила 20 новых региональных контрактов. Сейчас выстраиваем
собственную логистически-складскую сеть для быстрых и бесперебойных поставок
продукции до точек реализации", - отметил СЕО компании. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua


Импорт лекарств в Украине превышает
экспорт в 7,5 раз
15.04.2019

За три месяца текущего года Украина импортировала лекарств на
$373 млн 734 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Государственной
фискальной службы, передает УНН.
По информации агентства, основным поставщиком лекарств в Украине является
Германия, откуда было импортировано лекарств на $76,3 млн долл. Второе место занимает
Франция с показателем $35,1 млн. На третьем месте расположилась Индия — импорт
индийских лекарств по итогам января-марта текущего года составил $29,2 млн. Из других
стран было завезено лекарств на 232,9 млн долл. В то же время на экспорт с начала года
Украина отправила лекарств на $49,5 млн. Речь идет об экспорте-импорте лекарственных
средств дозированных или фасованных для розничной торговли. Напомним, в марте
Минздрав обнародовал на своем сайте для общественного обсуждения проект
распоряжения
Кабинета
министров
"Об
одобрении
Концепции
реализации
государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств и
утверждении плана мероприятий по ее реализации".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ПАТ «Фармак» опублікувало фінансову звітність,
підготовлену за стандартами МСФЗ

ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

24.04.2019

В "Филип Моррис" заявили об отмене налоговых уведомленийрешений на сумму 635 млн грн
15.04.2019

В ЧАО "Филип Моррис Украина" сообщили, что постановлением
второго апелляционного админсуда закрыто производство по делу об
обжаловании налоговых уведомлений-решений на сумму 635 млн. грн.
Дело было закрыто в результате отмены ГФС Украины соответствующих налоговых
уведомлений-решений. "Мы очень положительно оцениваем последние шаги
правительства и ГФС Украины, в частности, по завершению нашего спора с Главным
управлением Государственной фискальной службы в Харьковской области по применению
режима переработки на таможенной территории Украины. Такое дело является первым в
практике органов ГФС, и его результат является свидетельством реальных шагов в
направлении изменений и готовности реагировать на сигналы бизнеса для обеспечения
его нормальной работы", — сказал Михалис Александракис, Генеральный директор ЧАО
"Филип Моррис Украина". В 2015 году ЧАО "Филип Моррис Украина" начало применять
специальный таможенный режим переработки на таможенной территории Украины для
дальнейшего экспорта продукции. Для этого компания получила соответствующее
разрешение от Харьковской таможни ГФС (которая является подразделением
Государственной фискальной службы). В рамках этого режима ЧАО "Филип Моррис
Украина" получило право на условное освобождение от украинской ввозной пошлины и
других налогов на импорт материалов для переработки компанией сырья, продукция из
которого подлежала реэкспорту. Общая стоимость готовой продукции, которая была
произведена и экспортирована в режиме переработки на таможенной территории Украины
в течение апреля 2015 — марта 2016 года, составила 87 млн. евро. Однако в марте 2016
года, когда срок действия разрешения на применение таможенного режима переработки
почти истек, Главное управление Государственной фискальной службы Украины в
Харьковской области инициировало налоговую проверку с целью поставить под сомнение
правомерность применения режима к операциям, осуществленных ЧАО "Филип Моррис
Украина" в режиме переработки. По результатам проверки компания получила налоговые
уведомления-решения на общую сумму 635 млн грн, что включает доначисления ввозной
пошлины, дополнительной ввозной пошлины, НДС, штрафов и пени. После безуспешного
обжалования в административном порядке в органах ГФС Украины, а также в суде первой
инстанции, четыре компании "Филипп Моррис" подали Правительству Украины
Сообщение об инвестиционном споре. 5 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины
принял Распоряжение "О подписании Мирового соглашения между компаниями "Филип
Моррис Интернэшнл Инк." (США), "Филип Моррис Глобал Брэндс Инк." (США), "Филип
Моррис Брэндс Сарл" (Швейцария), ЧАО "Филип Моррис Украина" (Украина) и
государством Украина". 31 января 2019 года и.о. председателя ГФС Украины Александр
Власов подписал Мировое соглашение. Государственная фискальная служба Украины
отозвала налоговые уведомления-решения решением от 22 марта 2019 г., о чем уведомила
компанию 5 апреля 2019 года. 12 апреля 2019 г. решением второго апелляционного
административного суда производство по делу об обжаловании налоговых уведомленийрешений было закрыто. Напомним, ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис
Сейлз энд Дистрибьюшн" являются аффилированными компаниями "Филипп Моррис
Интернешнл". За 1994-2018 годы компании инвестировали более 370 млн долларов в
производство и дистрибуцию сигарет в Украине, включая строительство современного
производственного комплекса в Харьковской области. Сумма налогов и сборов, уплаченных
компаниями в бюджеты всех уровней в 2018 году составила 17,2 млрд гривен. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Битва за Marvel: львовские предприниматели
судятся за бренд
18.04.2019

Табачная компания, выпускающая сигареты Marvel, хочет запретить
право использования бренда производителю напитков. Об этом сообщает
служба новостей издания biz.liga.net
Львовский производитель табачных изделий компания Marvel International Tobacco
Group просит суд запретить производителю напитков из Львовской области компании
"Марвел-Эко" использовать торговую марку MARVEL, поскольку ее использование
нарушает право интеллектуальной собственности компании на бренд. Об этом говорится в
постановлении хозяйственного суда Львовской обл. Согласно ему, истец просит запретить
ответчику любые действия, направленные на использование каким-либо образом
следующего знака для товаров и услуг MARVEL для производства продукции и ее
реализации. Также истец просит запретить ответчику публиковать, воспроизводить,
ввозить на таможенную территорию Украины, вывозить с таможенной территории
Украины и распространять, вносить в знаке для товаров и услуг MARVEL любые изменения
или дополнения. Согласно базам данным Института интеллектуальной собственности,
бренд MARVEL зарегистрирован истцом в Украине Marvel International Tobacco Group в 2013
г. и действительна регистрация до 17.09.2022. Впрочем, аналогичная ТМ зарегистрирована
компанией Сателит-Медикал, которая работает в фармацевтической отрасли и у торговой
группы Конкорд, которая выпускает презервативы. Также несколько созвучных брендов
зарегистрировано на компанию Бритиш Америкен Тобакко. По состоянию на 15 апреля суд
вернул исковое заявление истцу по причине ненадлежащего его оформления.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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ПАТ «Фармак» підбило фінансові підсумки 2018 року – виручка
компанії зросла на 534 млн грн (+8,8%) до 6,6 млн грн. Чистий прибуток – на
211 млн грн проти 2017 року.
За 2018 рік ПАТ «Фармак» вивело на ринок 34 нові номенклатурні позиції, а це 17
брендів. За результатами 2018 року ПАТ «Фармак» – лідер програми «Доступні ліки» за
спожитими добовими дозами. З 23 молекул, на які розповсюджується програма, 8 є в
портфелі ПАТ «Фармак». Це 26 готових лікарських засобів, з яких 7 відшкодовуються
повністю, 19 – частково. У 2018 році Компанія сплатила 658 млн грн податків, що на 25%
більше, ніж у 2017 році. Продажі за межами України становлять 25,8%. ПАТ «Фармак»
продовжує розвивати експортний потенціал та експортує продукцію в більш ніж 20 країн
світу. У 2018 році відкрило нові ринки – Австралію, Грецію й Лівію. ПАТ «Фармак» займає 3ю позицію на ринку Узбекистану. Капітальні інвестиції ПАТ «Фармак» у 2018 році
становили 623 млн грн, що на 30% більше за попередній рік. Ці кошти були спрямовані на
нове таблеткове виробництво, модернізацію складського комплексу. Також розпочалися
роботи з нового виробництва рідких лікарських засобів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Фармак»
Фармфірма «Дарниця» проводить
діджиталізацію
03.05.2019

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» проводить діджиталізацию
виробничих процесів і має намір стати повністю цифровою компанією. Про
це повідомив голова виконавчої ради Дмитро Шимків.
Фірма використовує хмарну версію SAP, хмару Azur, вирішення для операційної
роботи співробітників Office 365 і багато що інше. Компанія бачить перспективи в розвитку
аналітичних систем, таких як BI (business Intelligence). Та планує розвивати технології від
побудови DW (data warehouse) до AI (artificial intelligence). Зокрема, «Дарниця» будує
інтегровану систему електронного документообігу для супроводу життєвого циклу
лікарських засобів. «Така практика застосована в багатьох країнах, але в Україні ми в числі
першопроходців», – підкреслив Шимків. Крім того, «Дарниця» повністю автоматизувала
свій логістичний комплекс. «Систему обслуговують інженер і два техніки, інші
співробітники задіяні лише в складському обліку. Уявіть собі 12-ярусну будівлю заввишки
28 метрів, де повністю виключена фізична праця. Усередині рухаються чотири роботи, вони
розподіляють палети і стежать за оптимізацією запасів, контролюють мікроклімат і
зберігання продукції», – пояснив Шимків. Наступними етапами діждиталізації «Дарниці»
повинні стати електронні досьє препаратів і оцифрування всіх процесів, пов'язаних з
медичними і клінічними дослідженнями, – проте для ефективної роботи необхідні зміни на
рівні держави. Дії з боку держорганов потрібні і для серіалізації – маркіровки
фармпродукциі з метою її моніторингу. Також «Дарниця» переходить на цифрові технології
у сфері маркетингу і продажів. «Дарниця» щорік реінвестує близько 10% валового доходу, а
всього за останні 10 років на капітальні інвестиції компанія виділила більше 200 млн євро.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
АО "Галичфарм" переизбрало членов
набсовета
06.05.2019

Акционеры производителя препаратов на растительной основе ПАО
"Галичфарм" (Львов) переизбрали несколько членов наблюдательного
сонета. Об этом пишет издание fixygen.ua
Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), согласно решению акционеров, принятому на
общем годовом собрании, состоявшемся 26 апреля, сроком на три года переизбрали главу
наблюдательного совета Виктора Тумарева, а также двух членов совета – Юрия Ткачука и
Ольги Семеренко. Производитель препаратов на растительной основе ПАО "Галичфарм"
наряду с производителем антибиотиков ПАО "Киевмедпрепарат" (Киев) входят в
фармацевтическую корпорацию "Артериум".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Борщаговский химико-фармацевтический завод переизбрал
главу набсовета еще на один год
07.05.2019

Акционеры ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский
химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) переизбрали Николая Безпалько
на должность главы набсовета сроком на один год.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), помимо того, секретарем
совета избран Олег Голобородько. БХФЗ направил на выплату дивидендов 22,772 млн грн
по итогам работы в 2018 году. Оставшиеся около 63,986 млн грн направили на развитие и
реконструкцию производства. Как сообщалось, БХФЗ по итогам 2018 года сократил чистую
прибыль на 16,96% по сравнению с 2017 годом – до 86,758 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность составила 326,23 млн грн. Активы компании увеличились на 17,36% - до
1,786 млрд грн. Собственный капитал вырос на 12,47% - до 1,449 млрд грн. ПАО "НПЦ
"БХФЗ" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины, является
членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В Болградском районе начали шить
спецодежду для стран ЕС

Colgate-Palmolive строит будущее, которому
хочется улыбаться
15.04.2019

В последнее время мы много слышим о критическом состоянии
экологии: о загрязнении мирового океана, истощении природных ресурсов,
вреде С02 и парниковом эффекте.
Сегодня необходимость защиты окружающей среды стала особенно актуальна. Все
больше стран, компаний и простых людей начинают задумываться о том, как мы можем
сохранить планету для наших детей. Как построить будущее, которому хочется улыбаться
(англ. Building a future to smile about) - именно так звучит слоган компании ColgatePalmolive. Понимая важность проблемы, компания на глобальном уровне инвестирует
немало энегрии и ресурсов в эко проекты. Так 7 из наших крупных заводов, которые
находятся по всему миру, получили сертификацию «zero wastе». Более того, компания не
только совершенствует производство для минимизации его влияния на окружающую среду
и регулярно привлекает сотрудников к эко инициативам, доносит до них актуальную
информацию о проблемах экологии и путях их решения. Но и активно ведет
образовательную работу вне компании. Так мы разработали глобальную социальную эко
кампанию «Каждая капля важна» (англ. Every drop counts), направленную на образование
потребителей и актуализацию проблемы бережного отношения к воде. На всей своей
продукции Colgate-Palmolive размещает лого «Берегите воду» (англ. Save water), ежедневно
напоминающий о том, что вода – ценный ресурс, который необходимо беречь. В поддержку
идеи бережного отношения к воде был снят социальный ролик. ...
Читать полностью >>>
По материалам comments.ua
Красота для всех: как L'Oreal помогает женщинам
обрести профессию

17.04.2019

В селе Васильевка Болградского района открыли современный
швейный цех по производству специализированной одежды для работников
различных профессий Евросоюза.
Это врачебные и гостиничные халаты, фартуки, комбинезоны, куртки и штаны для
рабочих, а также комплекты спецодежды для пожарных. Создание такого производства в
селе – дело рук инвестора из Германии, также помог закупить необходимое оборудование
для цеха один из местных предпринимателей. Он также вложил средства в работу
предприятия и предоставил помещение для швейного предприятия в аренду за
символическую плату, передает издание УСИ, ссылаясь на комментарии Василевского
сельского головы Петра Бойчева. За современной техникой работают 28 швей – жительниц
села, а также приезжих из соседней Банновки. В будущем планируют увеличить штат
работников до 200 человек. На данном этапе уже имеющиеся сотрудники в ускоренном
темпе осваивают новые технологии работы и международные стандарты. По словам Петра
Бойчева, прием швей начался недавно. Многие жительницы «отсеялись», поскольку были
уверены, что быстро справятся с задачей и будут получать 10 000 гривен зарплаты. «Как
оказалось, от подобного рода работы они отвыкли. Люди приходят, и лишь некоторые
остаются. Сейчас на предприятие взяли 28 швей. Мы продолжаем набор сотрудников, из
соседних сел тоже принимаем, - комментирует Бойчев. Известно также, что все сотрудницы
цеха трудоустроены официально. Позже, когда работников станет больше, руководство
планирует открыть вторую смену.
Читать полностью >>>
По материалам metronom.news
На Одещині вилучено брендові сумки вартістю
понад 8 млн гривень

17.04.2019

Юлия Романенко в интерьвю изданию biz.liga.net расказала о том, как
международная компания решила помогать женщинам, попавшим в
сложные жизненные обстоятельства.
Уже два года компания L'Oreal Украина не только помогает украинцам становиться
красивее, но и открывает новые горизонты для тех, кто нуждается в помощи. Компания
запустила проект "Красота для всех", помогающий женщинам, которые попали в сложные
жизненные обстоятельства, приобрести новую профессию, начать карьеру заново и стать
финансово независимыми. LIGA.net пообщалась с руководителем этого проекта в Украине
Юлией Романенко о том, как развивается инициатива и кому еще готова помогать L'Oreal
Украина. «Суть программы в оказании помощи женщинам, находящимся в сложных
жизненных обстоятельствах. Это не обязательно жертвы насилия, как было в прошлом
году в Украине, это могут быть женщины без средств к существованию, молодые матери,
выпускницы старших классов интернатов – все те, кому сложно и кто не получил по какимто причинам профессию, а значит, не может сам себе обеспечить нормальный уровень
жизни. Помощь состоит не в том, чтоб им подарить, например, продукцию компании и
считать, что на этом миссия окончена, – нет, а в том, чтоб дать им профессию в сфере
красоты и помочь вновь обрести уверенность в себе. Мы глубоко верим в силу красоты,
верим в то, что красота способна спасти мир», - говорит Юлия Романенко ... Отметим,
французская L'Oreal SA, один из крупнейших в мире производителей косметики, отчиталась
о лучшем, чем ожидали аналитики, росте выручки и сопоставимых продаж в первом
квартале 2019 года. Как говорится в пресс-релизе компании, в январе-марте она получила
выручку в размере 7,55 млрд евро против 6,78 млрд евро за аналогичный период прошлого
года. Показатель превзошел прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg (7,37
млрд евро). Сопоставимые продажи (LfL) повысились на 7,7% вместо ожидавшегося
аналитиками роста на 6,4%. Существенно вырос спрос на люксовую косметику (Yves Saint
Laurent, Lancome, Giorgio Armani и Kiehl's). Выручка этого подразделения подскочила на
19% и составила 2,68 млрд евро, сопоставимые продажи выросли на 14,2%. Крупнейшее в
компании подразделение потребительских товаров зафиксировало рост выручки на 7%, до
3,28 млрд евро, а сопоставимые продажи увеличились на 3,3%. Увеличение выручки L'Oreal
в Западной Европе в первом квартале составляло 2,1% - до 2,17 млрд евро, в Восточной
Европе - 1,3%, до 483,5 млн евро, в Северной Америке - на 9,2%, до 1,9 млрд евро, в
Азиатско-Тихоокеанском регионе - 30,4%, до 2,4 млрд евро. L'Oreal производит косметику,
духи, средства по уходу за кожей и волосами, владеет такими брендами, как Lancome,
Garnier, Vichy, Maybelline и Kiehl's.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Компания Procter & Gamble в III квартале
увеличила прибыль на 9%
03.05.2019

Американская Procter & Gamble Co. (P&G) увеличила чистую прибыль
в третьем квартале 2019 финансового года более чем на 9%, однако прогноз
на год разочаровал инвесторов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте
составила $2,776 млрд, или $1,04 в расчете на акцию, по сравнению с $2,54 млрд, или $0,95
на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. Прибыль без учета разовых
факторов повысилась на 6% - до $1,06 на акцию. Без учета изменения курсов обмена валют
показатель поднялся на 15%. Выручка выросла на 1% и составила $16,462 млрд с $16,281
млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль
на уровне $1,03 на акцию при выручке в $16,364 млрд. Органический рост продаж P&G в
третьем финквартале составил 5%. Компания планирует по итогам 2019 фингода
увеличить выручку на величину до 1%, ожидает органического роста на 2?4%. P&G
прогнозирует повышение прибыли в расчете на акцию за год на 17?24%,
скорректированной прибыли на акцию - на 3?8%. Негативное влияние на показатели будут
оказывать валютные курсы и более значительные расходы на сырье и транспорт. Procter &
Gamble начала свою деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по
производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время
портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых
марок, которые продаются почти в 70 странах. Основные направления деятельности P&G производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические
и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для
здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности.
Срединаиболее известных торговых марок такие как Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always,
Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus,
Braun. В Украине компании принадлежат 2 завода — первый в Борисполе Киевской области
(Tambrands Ukraine), выпускающий средства женской гигиены, и второй — в
Орджоникидзе Днепропетровской области (Procter & Gamble Manufacturing Ukraine). Завод в
Борисполе — первое в бывшем СССР совместное предприятие, ранее принадлежал
компании Тамбрандс, которая была поглощена P&G в 1997 году. Второй завод в 2005 году
был выкуплен вместе с производимыми на нём торговыми марками у совместного
украинско-турецкого предприятия «Olvia-beta», на котором производились стиральные
порошки «Gala», «Dax» и «Океан» (с 2002 года).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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До Одеського морського торгівельного порту надійшов контейнер
Китайської Народної Республіки з товарами «сумки та чемодани» вагою 10
тонн. Про це повідомляє ДФС України.
У зв’язку із встановленням високих ризиків ввезення товарів з порушеннями митного законодавства та значним заниженням митної вартості управлінням протидії митним
правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС спільно з Департаментом організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Державної
фіскальної служби було прийнято рішення про проведення додаткових форм митного
контролю. Під час проведення митного огляду встановлено, що у контейнері фактично
переміщуються сумки, які мають ознаки відомих світових брендів «Louis Vuitton», «Gucci»,
«Burberry» у загальній кількості близько 7 тис. од. За попередньою оцінкою орієнтована
вартість товарів складає понад 8 млн грн. За фактом переміщення товарів з порушенням
прав інтелектуальної власності здійснюються заходи щодо призупинення митного
оформлення товарів та складання протоколу про порушення митних правил за ст. 476 МКУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДФС України
Вітчизняні виробники спільно працюють над
розвитком легкої промисловості
25.04.2019

В ТПП України вперше відбулися національна спеціалізована
виставка підприємств легкої промисловості «Уніформа як обличчя бізнесу»
та технологічний форум «UPDATE українського легпрому».
Представники українських кластерів із виробництва одягу продемонстрували свою
продукцію – уніформу для готельного та ресторанного бізнесів, медичних закладів,
транспортних і будівельних компаній, військових структур, офісного та виробничого
персоналу. Серед відвідувачів виставки – представники департаментів закупівлі
міністерств, мерій міст, авіакомпаній, Укрзалізниці, медичних і військових закладів, банків,
готелів, ресторанів і багато інших. Також були присутні професійно-технологічні, учбові
заклади, постачальники обладнання. «Виставка і форум – це прекрасна можливість
зустрітися представникам галузі. Тут можна навчитися, послухати, знайти нових партнерів.
І це – чудовий час об’єднати спільні інтереси з метою розвитку галузі, створити її єдину
систему», – сказала Голда Виноградська, голова Національного галузевого партнерства в
легкій промисловості України. «Зараз дуже важко працювати самостійно. Проте, не можу не
радіти розвиткові галузі. Ми починали з 7 людей, зараз у кластері працюють вже 32 особи.
Отже, ми доводимо, що в Донецькому регіоні все ще є промисловість. Ці форум і виставка –
як свіжий подих. Ми вже говоримо про співробітництво з іншими кластерами та
навчальними закладами», – поділилася враженнями Любов, представниця ТО Донбас
Фешен Кластер. Легка промисловість України має труднощі через ряд причин: відсутність
інвестицій, високі податки, контрабандна тканина, висока вартість імпортних матеріалів,
роз’єднаність між регіональними осередками галузі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України
За рік «Талан» підняв ціну демісезонних
черевиків для армії на 8%
07.05.2019

Міністерство оборони України 3 травня за результатами тендеру
замовило ТОВ «Таланпром» взуття на 157,91 млн грн. Про це повідомляється
у системі «Прозорро», пише nashigroshi.org
До кінця серпня поставлять 87 тис пар демісезонних черевиків з високими берцями
типу А із литтєвою підошвою виробництва ТОВ «Таланлегпром» за ТУ 15.2-07200034022:2016 зі сповіщенням про зміни №2 по 1 815 грн. Навесні 2018 року Міноборони і
Нацгвардія замовляли їх на 8% дешевше – по 1 676 грн. Переможець традиційно отримав
підряди без конкуренції, бо більше ніхто не прийшов на торги. Тому формальна економія
відносно очікуваної вартості закупівлі дорівнює нулю. Київською фірмою-виробником
«Таланлегпром» Оксани та Андрія Лаврика, сина екс-губернатора Сумської та Чернігівської
областей Миколи Лаврика, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від
«Блоку Петра Порошенка». Після початку бойових дій на Донбасі «Таланлегпром» став
основним постачальником взуття для армії України. У 2015 році він отримав від
Міноборони замовлення на 451,91 млн грн., у 2016 році – на 354,96 млн грн., а з 2017 року –
на 770,24 млн грн. Дочірній «Таланпром» із серпня 2017 року взяв армійських підрядів на
659,89 млн грн. У червні 2017 року Одеське обласне територіальне відділення АМКУ
оштрафувало «Таланлегпром» і ТОВ «ТД «Укрлегсировина» за тендерну змову в 2010-2011
роках кожну на 117 тис грн. АМКУ вніс ці фірми у «чорний список» компаній, яким
заборонено брати участь у тендерах. Утім, перша з них продовжила вигравати торги навіть
після того. Однак ця заборона не стосувалась новоствореного «Таланпрому», чиїм
засновником є «забанена» фірма «Таланлегпром». Як повідомляли «Наші гроші», спіймані
на змові компанії оскаржували це рішення в судах. Спершу доводи щодо узгоджених дій
спростували суди першої та апеляційної інстанцій. Однак згодом касація повернула справу
на повторний розгляд. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

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

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

 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ

В КМДА замовили оновлену містобудівну документацію задля
реновації промислової території Печерська

Украинский стартап EnjoyTheWood собрал $150 тыс.
на Kickstarter всего за 5 дней
07.05.2019

Компания, создающая деревянные 3D-карты, запустила уже третью в
своей истории кампанию по сбору средств на Kickstarter. Об этом сообщает
издание inventure.com.ua
Запрашиваемая сумма в размере $5 тыс. была собрана за первые 6 часов, а через 4
дня на счету компании было уже $150 тыс. Пока в проект вложились уже более 600 бекеров.
Напомним, что предыдущий проект, деревянные карты городов мира, стартап собрал
свыше $50 тыс., а на первую версию карты мира – $100 тыс. Последняя разработка
EnjoyTheWood, карта под названием World Map 2.0 имеет три слоя с разными цветами для
разных стран. Карты доступны в трех размерах: M (60*100 см), L (90*150), XL (120*200). На
Kickstarter можно приобрести карты в разных комплектациях и размерах по цене от $119 до
$356. Enjoy The Wood была основана 5 лет назад супругами Игорем и Мариной Фостенко. В
начале марта 2018 г. бренд получил патент на карту. Сегодня в команде работают 16 чел. За
все время своего существования стартап продал более 20 тыс. карт по всему миру.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Украинский 3D-стартап собрал $430 тысяч
на Kickstarter
07.05.2019

На сайте Kickstarter, который занимается продвижением стартапов,
украинский проект Time 4 Machine собрал уже почти 2800 симпатиков,
получив более $430 тысяч. Об этом пишет ukrinform.ru
Как отмечается, украинская разработка представляет собой набор металлических
3D-пазлов, из которых можно сложить миниатюрные модели самолета, поезда, трактора,
танка, нескольких автомобилей. Все модели разработаны до мелких деталей (открываются
дверцы, крутятся пропеллеры и тому подобное), а запускаются в движение механическим
заводом. По отдельности модели стоят от $18 до $112, цена комплекта - $432. Интересно,
что разработчики Time 4 Machine ставили себе цель собрать $15 тысяч, но буквально за
сутки почти вдвое превысили этот показатель, получив $28 тысяч. А в целом уже собрали
больше чем $431 тыс. Стартап Time 4 Machine был запущен Денисом Охрименко в 2016 году,
а сейчас в компании работает более 20 человек. Первая Kickstarter-кампания проекта
состоялась в 2017 году, когда удалось собрать свыше $50 тыс.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru

25.04.2019

Департамент містобудування та архітектури міста Києва виконує
програму оновлення містобудівної документації столиці відповідно до
сучасних вимог Державних будівельних норм.
«Київ зараз переживає той етап розвитку, який великі міста Європи пройшли 20-30
років тому, а саме: прагматичного використання занедбаних промислових територій.
Сучасне виробництво не потребує настільки великої площини та й найчастіше взагалі
виноситься за місто, тому ми маємо ефективно розпоряджатись вивільненими ділянками.
Що хоче бачити місто на таких ділянках? У першу чергу, об’єкти соціальної інфраструктури:
садочки, школи, культурні та спортивні центри. Саме тому проектувальник передбачив
відповідно до вимог технічного завдання на оновлення містобудівної документації школу
на 990 місць, більше 350 місць у садочках та майже 15 тисяч квадратних метрів під заклади
культури та спорту», – наголосив Головний архітектор м. Києва – директор Департаменту
містобудування та архітектури Олександр Свистунов. Замовником оновленої документації
виступив саме Департамент, а розробкою займалось КО «Інститут Генерального плану м.
Києва». Проект було відправлено на розгляд у Департамент охорони культурної спадщини,
що є обов’язковою законодавчою вимогою. Профільний департамент зробив коригування у
своїй частині та надав позитивні висновки що до проекту. «Проект зараз відкрито для
загального обговорення лише з однією метою – зібрати всі зауваження від фахівців та
громадськості. Є встановлений законом термін, і ми будемо приймати ці зауваження та
максимально враховувати їх у проекті містобудівної документації. Для нас важливо
насамперед поважне ставлення до міста та відповідність чинному законодавству. Без
обговорення з громадськістю ми в жодному разі не допустимо проект до наступного етапу»,
– підкреслив Олександр Свистунов. У Департаменті містобудування та архітектури
наголошують, що в своїх технічних завданнях на розробку оновленої містобудівної
документації вимагають, у першу чергу, саме розвитку соціальної інфраструктури й
обов’язкового дотримання будівельних норм та законів України.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua



БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Рынок фасадов: каковы прогнозы
экспертов на 2019 год
19.04.2019

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ.

Зареєструвати декларацію про готовність об’єкта до
експлуатації можна буде онлайн за 1 день
16.04.2019

Уряд схвалив постанову «Деякі питання дерегуляції господарської
діяльності», завдяки якій можна буде зробити реєстрацію готовності
будинку до експлуатації через зручний онлайн-кабінет за 1 день замість 10.
«Це не лише зменшить час на оформлення документу, а й мінімізує будь-які
корупційні прояви і впливи чиновників на прийняття рішень. Крім того, завдяки цим та
іншим дерегуляційним змінам у будівельній галузі Україна зможе піднятися у рейтингу
Doing Business за показником «Отримання дозволів на будівництво», – повідомив заступник
міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України Лев Парцхаладзе. Порядок функціонування електронного кабінету буде
розроблений Мінрегіоном. Раніше повідомлялося, що створена робоча група з
реформування системи архітектурно-будівельного контролю шляхом впровадження
електронного кабінету забудовника. Планують зробити автоматичною подачу заяв на
отримання дозвільних документів для будівництва об’єктів із значними та середніми
класами наслідків (СС3, СС2), також підключення до електронного кабінету ДАБІ місцевих
органів влади, ЦНАП та інших реєстрів.
Читати повністю >>>
За матеріалами 100realty.ua
На які види перепланувань тепер не
потрібен дозвіл ДАБІ
19.04.2019

Уряд вніс зміни до Переліку будівельних робіт, які не потребують
документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких
об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.
Тепер перепланування всіх житлових і нежитлових будинків та приміщень в них
(СС1, СС2, СС3) можна здійснювати без дозволу. Це сприятиме покращенню інвестиційного
клімату та дерегуляції галузі, що, у свою чергу, може позитивно відобразитись на позиції
України у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business за компонентом «Отримання
дозволів на будівництво». Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе. «У 2017 р.
Мінрегіон розробив перелік нескладних робіт у будівництві, які можна виконувати без
дозволу і після яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Тоді це значно
спростило влаштування засобів доступності, зокрема, пандусів, заміну блоків вікон, дверей
і так далі. Минулого року ми ініціювали розширення цього переліку для спрощення
ведення діяльності у будівництві, а також покращення інвестклімату та дерегуляції галузі.
Зокрема, було включено роботи з перепланування житлових і нежитлових будинків та
приміщень в них (без втручання в несучі конструкції), які відносяться до об’єктів СС2 і СС3.
Раніше це було можливо тільки для об’єктів СС1. Уряд підтримав ці зміни і тепер за
спрощеною процедурою це можна робити по всім житловим і нежитловим об’єктам», написав він. Зміни у Перелік були розроблені Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України і затверджені постановою
КМУ №236 від 20.03.2019. Вона набрала чинності 23 березня цього року. Парцхаладзе
зазначив, що завдяки цим та іншим дерегуляційним змінам у будівельній галузі Україна
зможе піднятися у рейтингу Doing Business за показником “Отримання дозволів на
будівництво”. Зараз Україна - одна з лідерів за темпами зростання у Doing Business серед
190 країн. У загальному рейтингу наша країна займає 71 сходинку. А за показником
“Отримання дозволів на будівництво” за 2 роки ми покращили позицію з 140 на 30-те місце.
За підрахунками експертів Світового банку, один пункт у загальному рейтингу Doing
Business дає можливість додатково залучити близько 600 млн доларів в економіку країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами budport.com.ua
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В 2019 году в Украине ожидается увеличение рынка фасадов на 1517%. Об этом на IV конференции Architecture & Design Thinking сообщил
Андрей Озейчук, директор компании Rauta.
По данным эксперта, в 2018 году объем рынка фасадов в сегменте нового нежилого
строительства составил около 1,6 млн м2, из которых почти 91% заняли фасадные решения
с применением трапециевидного профиля. Андрей Озейчук сообщил, что в прошлом году
соотношение украинской продукции к импортной составило 90/10. «Простые фасадные
облицовки в основном производятся в Украине, в то время как высокотехнологичные
решения (солнечные панели, сталь Cor-Ten (Кортен), дизайнерские профили и др.)
импортируются из Европы», - сказал эксперт. По данным Андрея Озейчука, на сегодняшний
день минимальная цена облицовочного материала для вентилируемого фасада при
использовании профнастила начинается с 180 грн/м2. При этом стоимость облицовки из
кассет с интегрированными солнечными панелями может достигать 8 тыс. грн./м2.
Поскольку затраты на строительство здания составляют 1/6 часть от общих затрат на его
эксплуатацию в течение всего срока службы, то, по мнению Озейчука, очень важно
применять максимально энергоэффективные материалы. «Заказчики, которые строят
энергоэффективные здания по международным стандартам зеленого строительства,
применяют материалы, имеющие экологические сертификаты. Учитывая спрос на экоматериалы, вся продукция Ruukki проходит сертификацию по системам LEED, BREEAM и
FM. Поэтому основными заказчиками фасадных решений Ruukki являются компании,
которые возводят здания коммерческого назначения для собственных нужд и уделяют
особое внимание энергосбережению», - отметил он. Андрей Озейчук обратил внимание на
то, что основными тенденциями строительного рынка Украины являются
энергоэффективность и архитектурная выразительность. «В этой связи инновации в
фасадах развиваются в направлении энергосберегающих материалов и индивидуальных
решений, способных придать зданию запоминающийся вид», - сказал он. Андрей Озейчук
также сообщил, что новыми фасадными решениями являются металлические фасадные
панели с рисунком или перфорацией и внутренней подсветкой, панели из стали Cor-Ten
(Кортен), а также фасадные решения с облицовкой из солнечных панелей, преобразующих
солнечное излучение в электричество. «Уникальной для рынка Украины новинкой,
востребованной в сегменте коммерческой недвижимости, является фасадная система
Ruukki Forma, объединяющая в себе эстетику вентфасада с энергосберегающими
свойствами сэндвич-панелей. Такая система предоставляет широкие возможности по
созданию выразительной архитектуры фасада, а также повышает энергоэффективность
здания», - подытожил Андрей Озейчук. В свою очередь Олег Ян, официальный
представитель компании Laminam Ukraina, сделал акцент на том, главной тенденцией в
обустройстве фасадов объектов как жилищной, так и коммерческой недвижимости,
является широкое использование вентилируемых фасадных систем. По его словам, такая
тенденция связана, в первую очередь, с актуальностью и востребованностью
энергосберегающих технологий в строительстве. Эксперт также сообщил, что важным для
отечественного строительного рынка является концептуально современный дизайн
будущего здания. «Рынок не стоит на месте - уже сегодня вопрос объема полезных
площадей как в ТРЦ, так и ЖК не является столь актуальным. Уже сформированы основные
требования к строящимся объектам, во главе которых - концептуально современный
дизайн здания, который будет актуален в ближайшие 5-10 лет», - сказал Олег Ян.
Читать полностью >>>
По материалам budport.com.ua
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БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

Ощадбанк одержал победу в деле на 700 миллионов
с компанией «ТММ Энергобуд»

МКМТ возбудила расследование в отношении импорта в Украину
газобетонных блоков происхождением из Беларуси

16.04.2019

23.04.2019

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ)
возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в
Украину газобетонных блоков происхождением из Беларуси.
Согласно сообщению на сайте "Урядовый курьер" 20 апреля, решение комиссии от
17 апреля 2019 г. о возбуждении расследования вступает в силу с момента его публикации.
Соответствующую жалобу МКМТ получила от Всеукраинской ассоциации производителей
автоклавного газобетона (ВААГ), действующей от имени ООО "Ориентир-Будэлемент" и
при поддержке ООО "Аэрок". По данным заявителя, в период с 2014 по 2018 гг. произошел
рост объемов импорта газобетона из Беларуси на 57 п. п. – до 98%, а в отношении
потребления – на 11 п.п., до 12%. При этом доля заявителя сократилась на 7 п.п. – до 30%.
Рассмотрев жалобу, МКМТ пришла к выводу, что импорт в Украину газобетонных блоков
мог осуществляться по демпинговым ценам, при этом уровень демпинговой маржи нельзя
считать минимальным, а объемы импорта – незначительными. При этом существующий
значительный экспортный потенциал белорусских производителей в будущем может
нанести ущерб национальному товаропроизводителю. Расследование касается
строительных
стеновых
мелких
блоков
из
ноздреватого
конструкционнотеплоизоляционного бетона автоклавного твердения по коду УКТВЭД 6810 11. Проведение
антидемпингового
расследования
поручено
Минэкономразвития.
Регистрация
заинтересованных сторон осуществляется в 30-дневный срок. По данным Госстата, в 2018
году импорт строительных блоков по указанному коду из Беларуси составил 276,8 тыс.
тонн на $11,2 млн, тогда как экспорт в эту страну – 63,5 тонны на $11 тыс. В целом Украина
в прошлом году импортировала таких товаров на $11,8 млн, экспортировала на $1 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Игорь Мазепа получит контроль над заводами
HeidelbergCement

Ощадбанк отстоял свои требования на 700 миллионов к
компании «ТММ Энергобуд». Об этом говорится в сообщении банка,
которое есть в распоряжении Укринформа.
"Верховный Суд отказал ЧАО «ТММ Энергобуд» в удовлетворении кассационной
жалобы на предыдущие решения судов (Юго-западного апелляционного хозяйственного
суда от 29 ноября 2018 и хозяйственного суда Херсонской области от 24 апреля 2018),
которыми были признаны требования Ощадбанка к ЧАО «ТММ Энергобуд» на сумму почти
700 млн грн", - говорится в сообщении. В банке отмечают, что должник - компания «ТММ
Энергобуд» - в кассационной инстанции ссылался на то, что его обязательства перед
Ощадбанком якобы являются прекращенными. Как основание прекращения кредиторских
требований заемщик указывал на то, что банком как обеспеченным кредитором было
обращено взыскание на предмет ипотеки во внесудебном порядке путем заключения
договора купли-продажи недвижимого имущества от имени банка. Это согласно ст. 36
Закона Украины «Об ипотеке» (в редакции, действовавшей на момент обжалования) имело
следствием недействительность каких-либо требований по исполнению основного
обязательства. Исходя из законной и последовательной правовой позиции Ощадбанка,
Верховный Суд оставил обоснованное решение в его пользу и поставил точку в этом споре.
Верховный Суд оставил без изменений постановление Юго-западного апелляционного
хозяйственного суда от 29 ноября 2018, в которой суд апелляционной инстанции высказал
позицию, что банк реализовал право на обращение взыскания на предмет ипотеки именно
на основании решения суда в соответствии с ч. 3 ст. 33 Закона Украины «Об ипотеке», а
потому правовые основания для применения к спорным правоотношениям последствий,
предусмотренных ч. 4 ст. 36 Закона Украины «Об ипотеке», отсутствуют.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Крупный девелопер Arricano увеличил
доход на 14,4% в 2018

24.04.2019

АМКУ предоставил разрешения связанной с инвестиционной
группой Concorde Capital кипрской Overin Ltd на приобретение более 50%
акций ЧАО “ХайдельбергЦемент Украина” и более 50% в уставном капитале
“ХайдельбергБетон Украина”, “ХайдельбергГранит Украина” и “Рыбальский карьер”.
ЧАО “ХайдельбергЦемент Украина” объединяет украинские цементные заводы
HeidelbergCement, в частности, “Криворожский”, “Каменской” и “Амвросиевский”. ООО
“ХайдельбергГранит Украина” создано в 2010 году, занимается добычей декоративного и
строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Уставный капитал составляет
почти 49 млн грн. ООО “Рыбальский карьер” создано в 2004 году, также занимается
добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Размер
уставного капитала составляет 51,4 млн грн. ООО “ХайдельбергБетон Украина” создано в
2002 году, занимается производством готового бетона. Размер уставного капитала
составляет 71,6 млн грн. Конечным бенефициаром всех четырех компаний являлась
HeidelbergCement AG (Германия). Основателем и главой инвестиционной компании
Concorde Capital является Игорь Мазепа. В конце марта Overin Limited, созданная в июле
2016 года, сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о намерении приобрести 99,8308% акций ЧАО
“ХайдельбергЦемент Украина”. Согласно сообщению компании, в котором электронным
адресом указан адрес с доменом украинской инвестиционной группы Concorde Capital, речь
идет о покупке акций номинальной стоимостью 396,18 млн грн. Владельцем указанного
пакета акций является CBR Portland B.V. (Нидерланды). Конечный бенефициар –
HeidelbergCement AG (Германия). В начале февраля 2019 года СМИ сообщили, что
HeidelbergCement AG, второй по величине производитель цемента в мире, готовится к
продаже своих активов, среди покупателей – украинская инвестгруппа Concorde Capital. По
данным источников, информация о сделке могла стать публичной в марте-апреле этого
года. HeidelbergCement – лидер по выпуску заполнителей и один из мировых лидеров
производства цемента, бетона и других строительных материалов. Работает в 60 странах
мира, имеет 616 производственных площадок для песка, гравия и щебня, 159 цементных и
помольных заводов, 1,7 тыс. бетонных заводов, 112 асфальтовых заводов. В Украине
компания работает с 2001 года. ЧАО “ХайдельбергЦемент Украина” по результатам 2017
года увеличило чистый убыток на 14,4% – до 431 млн грн. ЧАО “ХайдельбергЦемент
Украина” по результатам 2017 года увеличило чистый убыток на 14,4% до 431 млн грн.
Данные за 2018 год пока отсутствуют. Согласно сообщению предприятия от середины
февраля этого года, стоимость его активов, по данным последней годовой отчетности,
оценивалась в 1,76 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
АО"Николаевцемент" по итогам 2018 г. сократило
чистую прибыль до 91 млн грн
07.05.2019

ЧАО "Николаевцемент" (г.Николаев Львовской обл.), входящее в
холдинг Cement Roadstone Holdings (CRH, Ирландия), по итогам 2018 года
сократило чистую прибыль до 91,6 млн грн, что на 39% меньше в
сравнении с 2017 годом.
Согласно финансовому отчету компании по итогам 2018 года, ее чистый доход
сократился на 3,1% по сравнению с 2017 годом – до 1,08 млрд грн. По данным ЧАО,
непокрытый убыток компании увеличился на 52,3% – до 257,8 млн грн. Долгосрочные
обязательства в 2018 году сократились на 1% – до 745 млн грн, текущие возросли на 33,8%
– до 752,5 млн грн. Активы "Николаевцемента" в 2018 году возросли на четверть и
составили 1,36 млрд грн. Как сообщалось ранее, ЧАО "Николаевцемент" по итогам 2017
года получил чистую прибыль в размере 120,3 млн грн против убытка в 69,3 млн грн в 2016
году. ЧАО "Николаевцемент" создано в 1995 году на базе цементного завода, открытого в
1950 году. Производит цемент энергоемким "мокрым" способом, выпускает и реализует
клинкер. На заводе производственной мощностью 1,4 млн тонн цемента в год действуют
четыре вращающиеся печи. Уставный капитал ЧАО "Николаевцемент" по состоянию на 6
мая 2019 года составляет 39,2 млн грн. CRH вышла на рынок Украины в 1999 году путем
покупки ПАО "Подольский цемент" (с. Гуменцы, Каменец-Подольский р-н, Хмельницкая
обл.) и 51% ООО "Цемент" (Одесса). Также CRH является собственником производителя
бетона и железобетонных изделий ООО "Львовский бетон" (Львов).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В 2018 году девелоперская компания Arricano Real Estate PLC,
входящая в Arricano Group, увеличила чистую прибыль на 47,6%, или на
12,296 млн долларов до 38,103 млн долларов по сравнению с 2017 годом.
При этом доход компании увеличился на 14,4%, или на 3,971 млн долларов до 31,520
млн долларов. В 2018 году чистый операционный доход Arricano Real Estate увеличился на
19% и составила 20,9 млн долларов. Также отмечается, что в прошлом году по сравнению с
2017 годом посещаемость торгово-развлекательных центров компании увеличилась на 6%
до 47,8 млн посетителей. В 2018 компания подписала 137 новых договоров аренды.
Arricano сдвинула сроки завершения строительства ТРЦ Lukianivka Шевченковском районе
Киева на 2021 год, тогда как раньше проект планировали завершить в 2020 году. Также
компания планирует построить ТРЦ "Разумовская" в Одессе. Арендная площадь объекта
составит 38 тыс. кв. м, в нем разместятся гипермаркет, магазины и торговые галереи, зона
отдыха и развлечений, рестораны с ресторанным двориком и зона обслуживания. По
состоянию на текущий момент завершена разработка предварительной концепции ТРЦ.
Как сообщали Українськi Новини, в 2012 году Arricano заявила о захвате своего офиса,
находящегося на 4 этаже ТРЦ Sky Mall в Киеве, другим совладельцем ТРЦ. В 2017 году
Высший суд Лондона в ходе судебного разбирательства стал на сторону Arricano. Arricano
обладает большим пулом реализованных ТРЦ, общая арендная площадь которых
составляет более 212 000 кв. м. Портфель компании географически диверсифицирован за
счет активов в разных регионах Украины: Киев - ТРЦ "РайON", ТРК "Проспект", Кривой Рог ТРК "Солнечная Галерея", Запорожье - ТРК City Mall, Симферополь - ТРЦ "Южная Галерея", а
также инвестиция в ТРК Sky Mall. На стадии девелопмента в компании находится еще 3
проекта. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano Real Estate является Хиллар
Тедер (Эстония).
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Девелопер «НЕСТ» заключил договор ипотеки с ПУМБ под
залог недвижимости на 150 млн грн
17.04.2019

ЧАО "Недвижимость столицы" ("НЕСТ") заключило ипотечный
договор с ПУМБ и передало в качестве залога недвижимое имущество
оценочной стоимостью 150 млн грн., сообщает bin.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, договор
ипотеки заключен с целью обеспечения выполнения обязательств ООО "Терновица Солар
Плюс" (Львов) по кредитному договору, заключенному ООО с ПУМБ, суммой до EUR10 млн
на срок до 7 лет с процентной ставкой до 12% годовых и комиссией за выдачу кредита до
0,5%. По условиям договора "Недвижимость столицы" передаст в ипотеку нежилое здание
площадью 2,7 тыс. кв. м по ул. Институтской, 28 в Киеве с оценочной стоимостью 150 млн
грн. Соответствующее решение было принято на внеочередном общем собрании
акционеров 8 апреля 2019 года. ООО "Терновица Солар Плюс" создано в 2018 году. Входит в
группу компаний Greenville. По данным Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей, ее основателями указаны Ксения Трофименко (89%) и ООО "Компания
по управлению активами "Контадор" (11%, оба - Киев). Уставный капитал компании
составляет 100 тыс. грн. ГК Greenville создана в 2007 году. Осуществляет совместное
инвестирование в проекты строительства с учетом "зеленых" технологий, инвестирует в
проекты по возобновляемой энергетике. В портфеле компании - три девелоперских жилых
проекта во Львове (ЖК "Мисто трав", "Добра оселя" и Greenville House) общей площадью
более 200 тыс. кв. м. Компания также реализовала проект солнечной станции в с.Терновица
площадью более 1 млн кв. м и мощностью 50 МВт. ЧАО "Недвижимость столицы" основано
в 1997 году. За время деятельности компания ввела в эксплуатацию 570 тыс. кв. м бизнесцентров и ЖК. Портфель реализованных проектов компании включает ЖК "Изумрудный",
"Времена года" и "Покровский посад", а также шесть бизнес-центров в Киеве. Согласно
данным НКЦБФР, собственником 34,01% акций ЧАО на третий квартал 2018 года являлось
ООО "КУА "Капитал Груп" в интересах венчурного фонда "Новые строительные
технологии". Уставный капитал компании на апрель-2019 составляет 25,7 млн грн. Как
сообщалось, группа компаний Greenville (Львов), инвестирующая в жилое строительство,
вышла на рынок Киева с совместным с ЧАО "НЕСТ" проектом жилого комплекса (ЖК)
Greenville Park по ул.Пимоненко, 21 в Шевченковском районе Киева. Как сообщалось, ЧАО
"Мультиплекс-Холдинг", развивающее в Украине сеть кинотеатров Multiplex, планирует
выступить поручителем ООО "Терновица Солар Плюс" в обеспечении исполнения
обязательств по кредитному договору на сумму EUR10 млн у ПУМБ.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Оточення Черновецького стягнуло з Київради 149 мільйонів по угоді,
за якою вони незаконно отримали акції «Київміськбуду»

Чистый доход строительной компании "Укрбуд" в 2018
уменьшился на 45% и составил 244 млн грн
06.05.2019

22.04.2019

Суд стягнув з Київради на користь ТОВ «Фінансова компанія «Новий
регіон» 148,87 млн грн інфляційних втрат та 3% річних. Це додатково до
37,13 млн грн процентів, стягнутих раніше.
Про це свідчить рішення Госпсуду Києва від 27 березня. У 2009 році Київрада за
результатами аукціону продала компанії «Новий регіон» акції Холдингової компанії
«Київміськбуд» за 114,08 млн грн. Вартість акцій була сплачена в повному обсязі. У січні
2011 р. суд визнав цей договір недійсним у зв’язку з порушенням вимог законодавства. А в
грудні 2014 року фірма звернулася до суду з вимогою повернути їй 114,08 млн грн, які вона
заплатила за акції. У березні 2015 – червні 2017 рр суди позов задовольнили, стягнувши з
Київради цю суму, а також 28,12 млн грн процентів за користування коштами фірми у
період з 25.09.2009 по 23.12.2014. На початку жовтня 2017 року Київрада на виконання
рішення суду перерахувала компанії «Новий регіон» 114,08 млн грн. Між тим, фірма подала
ще один позов, по якому суди перших двох інстанцій у 2017 році стягнули з Київради на
користь «Нового регіону» ще 58,74 млн грн процентів за користування коштами фірми у
період з 24.12.2014 по 11.08.2017. Та Верховний суд у квітні 2018 року змінив ці рішення,
стягнувши з Київради 9,01 млн грн річних процентів за прострочення виконання
грошового зобов’язання. Після того, фірма знову пішла в суд, вже вимагаючи стягнення
інфляційних втрат за період 2011-2017 рр і 3% річних за період з серпня по жовтень 2017
року. І 27 березня цього року суд цей позов задовольнив, стягнувши з Київради 148,42 млн
грн інфляційних і 450 тис грн річних процентів. Київрада у своїх запереченнях проти
позову, зокрема, вказувала на сплив позовної давності. Однак, як пояснив суд, у зв’язку з
пред’явленнями вказаних вище позовів, предметом яких була частина вимог фірми, строк
позовної давності переривався. Засновником ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» є
компанія «Аспра Трейд Лімітед» (Беліз), засновником якої значиться кіпріот Крістофос
Теодосіу. Керівником «Нового регіону» є Михайло Піроцький з оточення колишнього
керівника Головуправління комунальної власності Києва Анатолія Чуба, який станом на
2009 рік був головою Наглядової ради «Київміськбуду», та екс-зятя Леоніда Черновецького
Вячеслава Супруненка, який у 2011 році був оголошений в міжнародний розшук. Брат
Вячеслава Супруненка Олександр у листопаді 2014 року став народним депутатом, входить
в групу «Воля народу». Нагадаємо, ТОВ «ФК «Новий регіон» у 2009-2010 рр. купило частки
холдингових
компаній
«Київміськбуд»
(80%),
«Київводоканал»
(25,464%),
«Київхімволокно» (51%) і «Київгаз» (28,46%), які суди у 2010 році повернули місту.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Корупція заступника Кличка: незадеклароване майно
та 14 протоколів у суді
25.04.2019

Скандальна забудова на Качиному озері, багатоповерхівка над
вольєрами Київського зоопарку та житловий комплекс на території
Національного авіаційного університету. Всі ці «напівзаконні» забудови на
слуху у більшості киян.
І об’єднує їх особистість заступника столичного міського голови Віталія Кличка,
керівника комунального підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа.
Нещодавно депутатом почала активно цікавитись прокуратура, а Національне агентство із
запобігання корупції підловило його на виділенні премій власному сину зі столичного
бюджету. В’ячеслав Непоп родом з Донеччини. З кінця 90-х років активно почав займатися
будівництвом. Спочатку він працював у будівельній компанії давнього товариша Миколи
Толмачова «ТММ», яка нині входить до ТОП-5 найбільших боржників-девелоперів. У 2002
році Непоп очолив комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ», де працює по
сьогоднішній день. 8 лютого 2018 року Деснянський районний суд Києва виніс рішення,
згідно з яким стало відомо, що прокуратура підозрює компанію Непопа у махінаціях на 40
млн. гривень. Справа стосується будівництва веломаршруту «житловий масив Троещина –
Європейська площа». Правоохоронці підозрюють, що КП «Житлоінвестбуд-УКБ», очолюване
депутатом, могло привласнити частину виділених на цей проект бюджетних коштів. Якщо
слідство доведе привласнення бюджетних коштів, учасникам афери світить позбавлення
свободи на строк від 5 до 8 років із забороною займати певні посади та займатися
відповідною діяльністю до 3 років. Окрім того, в квітні 2019 року НАЗК направило до суду
14 протоколів стосовно заступника голови КМДА В’ячеслава Непопа. «За даними
Нацагентства, займаючи посаду директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ», на 30 жовтня 2017
року протягом семи місяців – з квітня по жовтень 2017 року – в умовах реального
конфлікту інтересів Непоп видавав накази про нарахування премій своєму синові (Артему
Непопу – ред. 1News), який працював в його підпорядкуванні. Таким чином, чиновник
вчинив адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, відповідальність за які
передбачена частинами першою та другою статті 172-7 КУпАП», йдеться в повідомленні. У
В’ячеслава Непопа з дружиною є троє дітей. За даними видання «КиевВласть», старші –
Марія та Артем Непоп, працюють у будівельній сфері. Син є провідним спеціалістом у
компанії батька «Житлобудінвест-УКБ», а донька відповідає за економічний відділ у
будівельній компанії «Фундамент». Молодша донька – Дарія вчиться у Лондонській школі
архітектури. Навчання у Лондоні – справа не з дешевих. Згідно з розцінками на офіційному
сайті Arhitectural Association School of Architecture, найдешевший курс обійдеться від 20 000
фунтів на рік. На офіційному сайті навчального закладу можна знайти роботу, в якій брала
участь Дарія Непоп. Інсталяція виконана у стилі сучасного мистецтва. Посада у КП
«Житлоінвестбуд-УКБ» довгі роки приносила Непопу та його друзям мільйонні прибутки.
Це доводить його досить нескромна декларація про доходи. Наприклад, тільки готівкою
Непоп разом із дружиною вказали 5,6 млн гривень та 438 тис доларів. Дорослих дітей
Непоп у декларацію вирішив не записувати, хоча ще у 2015 році вони були зазначені.
Причому частина майна, яким користується заступник Кличка, насправді зареєстрована
саме на них. Серед нерухомості у Непопа з дружиною зазначені 3 квартири, одна з яких у
Севастополі. Земельна ділянка у с. Рожівка Броварського районі на 1362 кв. м, будинок у
Віті-Поштовій, площею в 476,8 кв. м та шість машиномісць. Журналісти побували у селі
Рожівка на початку 2018 року та побачили, що на ділянці Непопа побудований розкішний
маєток, на той момент не вказаний у його декларації. Розташований він у закритому
котеджному містечку, яке зареєстроване на Обслуговуючий кооператив «Лісове озеро». Всі
котеджі розташовані навколо озера. З іншого боку від будинків простягнувся густий ліс.
Завдяки відкритості реєстрів вдалося дізнатись, що насправді у родини Непопів у «Лісовому
озері» дві земельні ділянки. Одна зареєстрована на В’ячеслава Непопа, а інша – на дорослу
доньку забудовника Марію Непоп. Вона працює у будівельній компанії ЗАТ «Фундамент»,
яке зводить житлові комплекси по всьому Києву. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами 1news.com.ua
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Государственное ПАО "Строительная компания "Укрбуд", входящее
УГСК "Укрбуд" (все - Киев), по результатам 2018 г. увеличило чистую прибыль
по сравнению с 2017 г. почти в пять раз – до 32,7 млн грн.
Согласно годовому отчету компании по МСФО в системе раскрытия информации
НКЦБФР, ее чистый доход уменьшился на 45,1% и составил 244,4 млн грн, валовая прибыль
- на 22,2%, до 76,5 млн грн, операционная прибыль выросла на 10,3% - до 48,6 млн грн.
Нераспределенная прибыль компании выросла в 2,6 – до 48,4 млн грн. Текущие
обязательства снизились в 4,1 раза – до 61,9 млн грн, долгосрочные отсутствуют. Как
сообщалось, ГПАО "СК "Укрбуд" в 2017 году увеличило чистую прибыль на 12,4% - до 6,8
млн грн, чистый доход вырос на 46,4% и составил 445,2 млн грн. ГПАО "Строительная
компания "Укрбуд" создано правительством Украины в 2004 году. Входит в состав
Украинской государственной строительной корпорации (УГСК) "Укрбуд". Компания
занимается проектированием и строительством объектов промышленного и гражданского
назначения, подготовкой кадров для стройотрасли. В состав "Укрбуда" входит 11 дочерних
предприятий в Украине. Собственником 100% акций ГПАО, согласно данным НКЦБФР, на
первый квартал 2019 года являлся Кабинет министров Украины. Зарегистрированный
капитал ГПАО "СК "Укрбуд" на май-2019 составлял 193 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
СБУ не знайшла порушень у діях компаній Артура Мхітаряна
в "справі про культурну спадщину"
07.05.2019

Служба безпеки України більше не веде кримінальне провадження
проти девелопера Taryan Group і компанії-забудовника Познякижилбуд. Про
це в Facebook повідомив власник Taryan Group Артур Мхітарян.
"Ми отримали офіційний лист від СБУ, який підтверджує, що кримінальна справа
проти нашого забудовника Позняки-Жил-Буд і Taryan Towers більше не ведеться. Всі
претензії СБУ щодо порушень містобудівного законодавства, в тому числі з охорони
культурної спадщини, не знайшли підтвердження", - повідомив він. Провадження було
відкрито у вересні 2017 р. Компанії підозрювали в порушенні законодавства в сферах
містобудування та охорони культурної спадщини при будівництві житлового комплексу по
вул. Іоанна Павла II (колишня вул. Патріса Лумумби), 12 в Печерському районі Києва. На
думку СБУ, забудовник не отримав відповідний дозвіл Міністерства культури на
проведення робіт. Як повідомляли ЗМІ, всього з подібними проблемами зіткнулися 29
об'єктів в центрі Києва. У грудні 2018 року TaryanGroup і Артур Мхитарян звинуватили
Службу безпеки України у вимаганні $1 млн хабара за закриття кримінальної справи проти
компанії. Taryan Group - інвестиційно-девелоперська компанія, створена в 2011 році. У 2015
році до складу групи увійшла компанія Познякижилбуд. У портфелі Taryan Group
знаходяться житлові комплекси Royal Tower, Jack House, Taryan Towers. Нвер і Артур
Мхітаряни знаходяться на 44 позиції в оприлюдненому в листопаді 2018 року рейтингу
Нового Времени ТОП-100 найбагатших українців. Видання оцінює їх статки в $114 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua


КОНСАЛТИНГОВІ КОМПАНІЇ (БРОКЕРИ)

UTG и DC Evolution объединили свои офисы
и переехали в БЦ Gulliver
08.05.2019

Консалтинговая компания UTG (Киев) с 1 мая переехала из бизнесцентра "Парус" в новый офис, расположенный в БЦ Gulliver по ул.
Спортивная, 1-а, сообщили в пресс-службе компании.
"С мая 2019 г. компания UTG встречает своих партнеров и посетителей в новом
офисе, расположенном в БЦ Gulliver класса "А". Вместе с расширением рабочего пространства компания UTG увеличила штат сотрудников, тем самым повысив эффективность
предоставления услуг", - сказано в сообщении. Увеличение штата произошло в результате
объединения офисов компаний UTG и DC Evolution. В частности, количество сотрудников
выросло более чем до 50 человек. Новый офис компаний разместился на 27 этаже в башне
"А". Как сообщалось, президент девелоперской компании DС Evolution Игорь Мельник
приобрел долю в уставном капитале "Украинской торговой гильдии" (UTG, Киев), а также
вошел в правление компании в должности вице-президента в 2016 году. UTG (Киев)
создана в 2001 г. Специализируется на комплексном сопровождении девелоперских
проектов. При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ
Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл"
(Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA
(Житомир). Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по
состоянию на 1 апреля 2019 года доля 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев)
принадлежит И.Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову. Уставный
капитал составляет 1 млн грн. Компания DC Evolution Llp (Лондон) владеет 60% DC
Evolution Украина, возглавляемой директором Андреем Рыжиковым.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua



ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЗЕМЛЯ. БУДІВЛІ

Окружение нардепа Деркача оформило в собственность 40 га
заповедных земель в Конча-Заспе
17.04.2019

Люди из окружения народного депутата Андрея Деркача в течение
2014-2019 гг получили в частную собственность земельные участки
площадью почти 42 га в местности Конча-Заспа.
Как пишут Наші гроші, об этом свидетельствуют данные госкадастра и госреестра
прав на недвижимое имущество. По данным госкадастра 13 участков общей площадью
41,79 га оформлены на четырех лиц: на Антона Симоненко – 25,95 га, на Елену Миронюк –
3,96 га, на Юрия Берко – 7,48 га, и на Веру Петрук – 4, 41 га. Целевое назначение участков –
для ведения крестьянского хозяйства. Антон Симоненко был помощником нардепа Андрея
Деркача в последних трех созывах парламента. Его отец Александр Симоненко также
является помощником Деркача с перерывами, начиная с 2002 года. Елена Миронюк
является женой Игоря Миронюка – экс-заместителя председателя Фонда госимущества
(апрель 2010 - апрель 2015 года), помощника Андрея Деркача в ВР в 2002-2006, а также в
2007-2012 годах. Юрий Берко имеет общий бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой.
Они, вместе с экс-помощником Деркача Дмитрием Ковальчуком, являются соучредителями
ООО "Валентин плюс". Берко также является соучредителем ООО "Альфа-Медика" вместе с
Игорем Герасимчуком, который также является учредителем фирмы "Альфа Медика" – это
частная клиника, много лет работает в помещениях Института сердца, который
возглавляет Борис Тодуров. Деркач в 2016 году лоббировал назначение Тодурова на
должность главы Минздрава. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Прокуратура через суд повернула місту вкрадену ділянку
на Рибальскому острові вартістю 86 млн грн

 ЖИТЛОВА

19.04.2019

Київська місцева прокуратура № 7 через суд домоглася повернення
столичній громаді з незаконного володіння земельної ділянки площею
понад 1,8 га та вартістю 86 млн. грн.
Ділянка розташована по вул. Електриків, 20-А у Подільському районі м. Києва
(Рибальський острів). Так, під час розслідування кримінального провадження прокуратура
встановила, що в жовтні 2017 року право власності на вказану земельну ділянку на
підставі ухвали одного з районних судів Донецької області перейшло до фізичної особи, яка
у подальшому передала її до статутного капіталу приватного товариства. Водночас,
установлено, що Київрада, як власник цієї землі, рішень про її передачу у приватну
власність не приймала, а державний акт на право власності на вказану земельну ділянку не
видавався та не реєструвався. У зв’язку з викладеним, прокурором подано позов про
витребування земельної ділянки на користь територіальної громади. Господарський суд
міста Києва, дослідивши доводи прокурора, визнав законними позовні вимоги та
задовольнив позов у повному обсязі. Крім того, повідомляємо, що за фактом незаконного
заволодіння комунальною власністю триває досудове розслідування для притягнення
винних осіб до відповідальності.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва
Нацполіція розслідує незаконну передачу під забудову
земель аеродрому «Чайка»
24.04.2019

Головне слідче управління Нацполіції з серпня 2018 р. здійснює
досудове розслідування за фактом незаконного відчуження аеродрому
«Чайка» та його приаеродромної території з метою подальшої забудови.
За даними слідства, відчуження посадові особи Петропавлівсько-Борщагівської
сільради, які перебували у змові з «Центральним аероклубом «Товариства сприяння
обороні України ім. Антонова», підприємствами «Євро-Сервіс» та «Омокс» відчужили
ділянки на користь третіх осіб для забудови приаеродромної території аеродрому «Чайка».
Зокрема, як свідчить одна з судових ухвал, ділянки площею 63,69 га і 127,63 га, що
перебували не у власності, а у постійному користуванні підприємств «Товариства сприяння
обороні України», було незаконно передано в користування для проведення забудови на
підставі договору суперфіцію девелоперській компанії ТОВ «Омокс». Ще 2 га з порушеннями
перебуває в оренді у ПП «Євро-Сервіс» під розміщення торгівельно-офісного центру.
Засновниками ТОВ «Омокс» є Оксана Кулагіна і Олексій Кулагін. «Омокс» вже реалізував два
великі житлові комплекси у с. Чайки Києво-Святошинського району – ЖК «Чайка» і ЖК
«Сонцтаун». Керівником Підприємства об’єднання громадян «Центральний аероклуб
«Товариства сприяння обороні України ім. Антонова» є Володимир Конюкевич. До нього
директорами «Центрального аероклубу» були Володимир Грибанов, Василь Руснак і
Олександр Астанков. Засновниками ПП «Євро-Сервіс» були Олег Горобець і Наталія
Горобець, поки у лютому 2019 року не перереєстрували підприємство на жительку Сум
(назва фірми змінена на ПП «Кью Торг»).
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Власти Киева планируют отдать под застройку
40 гектаров на Печерске
25.04.2019

Департамент градостроительства и архитектуры города Киева
рассматривает проект Детального плана территории в районе улиц
Большой Васильковской, Академика Филатова, Василия Тютюнныка (Анри
Барбюса), ул. Ежи Гедройца (бывшая Тверская) и бульвара Дружбы Народов
в Печерском районе.
Главный архитектор Киева - директор Департамента градостроительства и
архитектуры Александр Свистунов сообщил, что речь идет, в частности, о необходимости
эффективного использования заброшенных промышленных территорий. Архитектор
отметил, что Департамент охраны культурного наследия уже предоставил положительные
выводы на проект. "Проект сейчас открыт для всеобщего обсуждения только с одной целью
– собрать все замечания от специалистов и общественности. Есть установленный законом
срок, и мы будем принимать эти замечания и максимально учитывать их в проекте
градостроительной документации", – заявил Свистунов. Согласно данным Департамента
градостроительства и архитектуры, речь идет о территории площадью 40,50 га в
Печерском районе. Концепцией проекта предполагается формирование новой комплексной
жилой застройки секционными домами высотой от 9 до 24 этажей, отдельные
односекционные дома – 30-31 этажей с подземными паркингами. На придомовых
территориях предполагается размещение гостевых автостоянок, детских площадок, зон
отдыха взрослого населения, спортивных площадок, хозяйственных зон. В том числе в
проектных решениях предлагается размещение нового заведения общего среднего
образования вместимостью 990 мест, запланирована реконструкция существующего
детском саду №325 по бул. Дружбы Народов, 7А с созданием дополнительных ученических
мест, а также строительство в составе новой жилищно-общественной застройки
встроенных и встроенно-пристроенных детских садов. Также планируется увеличение
торговых площадей магазинов в 10,89 тыс. кв. м, спортивных залов общего пользования
площадью 14,39 тыс. кв. м, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий до 230
кв. м, предприятий общественного питания до 1299 мест, учреждений бытового
обслуживания, а также трех кабинетов семейного врача. Согласно проекту, общая площадь
жилой застройки на указанной территории увеличится с 253,13 тыс. кв. м до 743 тыс. кв. м,
а количество населения за семь лет вырастет с 5 тысяч до 13,35 тыс. человек.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ФГВФО не зумів продати 113 га землі "імені" Фірташа
на оболоні за 666 млн грн
08.05.2019

Фонд гарантування 7 травня провів черговий аукціон з продажу
земельної ділянки Родовід Банку площею 113,5 гектарів на Оболоні. Про це
повідомляє видання finbalance.com.ua
Попри те, що вартість активу знижувалася з 740 млн грн до 666 млн грн, покупців не
знайшлося. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлових будинків та об’єктів соціально-культурного призначення.
Нагадаємо, цей актив перебуває в заставі НБУ. Вперше він був виставлений на торги у
системі ProZorro.Продажі 2 серпня 2018 року за початковою ціною реалізації 3,7 млрд грн.
Як писав Finbalance, попередні 10 спроб ФГВФО продати цей актив теж були невдалі.
Йдеться про земельні ділянки, які компанія "Баски Плюс-2004" (пов`язували з Дмитром
Фірташем) передавала в заставу Родовід Банку.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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ДБР взялося за житловий комплекс одеського забудовника
Аднана на Жилянській
15.04.2019

Державне бюро розслідувань у лютому розпочало розслідувати
кримінальне провадження по статті «службова недбалість», яке стосується
незаконної забудови фірмою «Кадорр-Київ Плюс» ділянки по вул.
Жилянська, 68 у Києві.
Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 11 березня. Слідчі ДБР
встановили, що ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» будує житловий комплекс на ділянці 0,31 га без
жодних правовстановлюючих документів. А також за відсутності відповідного дозволу
ДАБІ. Крім того, у 2017 і 2018 рр Мінкультури видало два приписи про зупинення
проведення земляних та будь-яких інших будівельних робіт на вказаному об’єкті. Причина
– Мінкульт не погоджував жодних історико-містобудівних обґрунтувань, проектів
будівництв, реконструкцій, і не надавав жодних дозволів на проведення будь-яких робіт по
вул. Жилянській, 68. Отже, як встановило слідство, ще у 2008 році нежитлові приміщення
площею 2570,4 кв м в літ. «А», «Б» по вул. Жилянська, 68 перейшли у приватну власність
ТОВ «Сікс Старс Холдінг». У 2010 році фірма отримала містобудівні умови та обмеження
(МУО) забудови ділянки за цією адресою – для будівництва офісного будинку з підземним
паркінгом. У 2011 році Держархбудінспекція зареєструвала декларацію про початок
будівельних робіт, яку у липні 2016-го – скасувала. Тоді ж у липні 2016 р приміщення у
«Сікс Старс Холдінг» викупила фірма «Кадорр-Київ Плюс», яка вже у листопаді того ж року
отримала дозвіл ДАБІ на виконання будівельних робіт на будівництво офісного центру. На
початку 2018 року столичне ДАБІ провело позапланову перевірку забудови, і встановило
порушення – ділянка за Генпланом відноситься до території житлової малоповерхової та
середньоповерхової забудови, а фірма по документах має будувати офісний центр. При
цьому невідомо, яким чином чиновники у 2010 році могли видати такі вихідні дані
забудовнику. ДАБІ винесла постанову про скасування МУО 2010 року, а також анулювала
дозвіл на виконання будівельних робіт на вул. Жилянська, 68. ТОВ «Кадорр-Київ Плюс»
оскаржило ці рішення ДАБІ, і всі суди стали на сторону забудовника. Між тим, слідчі
виявили, що «Kadorr Group» здійснює продаж апартаментів у житловому комплексі
«Тридцять восьма жемчужина» (передбачається 356 квартир площею від 38 до 120 кв м).
Тобто, ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» здійснює будівництво житлового будинку, на що
відповідний дозвіл ДАБІ не видавався (дозвіл був на офісний центр). Крім того,
встановлено, що ділянка на вул. Жилянській, 68 є комунальною власністю і з 2010 року
перебуває в оренді ТОВ «Сікс Старс Холдінг». У 2016 році ця фірма передала ділянку в
суборенду «Каддор-Київ Плюс» без жодного погодження з Київрадою, що суперечить
договору оренди. Свої дії фірми намагалися узаконити через суди – суди перших двох
інстанцій визнали угоду фірм про суборенду укладеною, та Верховний Суд ці рішення
скасував, і у задоволенні позову фірмам відмовив. Відтак, ділянка в суборенді «Кадорр-Київ
Плюс» наразі не перебуває. У лютому 2019 року посадовці Департаменту земельних
ресурсів КМДА провели обстеження ділянки, у ході якого виявили, що вона огороджена і на
ній ведеться будівництво. Суд надав слідчим ДБР доступ до документів, що стосуються
ділянки та об’єкту будівництва на вул. Жилянській, 68, і перебувають у розпорядженні
Головного управління Держгеокадастру у Київській області та Міністерства культури
України. З ухвал стало відомо, що Голосіївське управління Нацполіції Києва з липня 2017
року розслідує кримінальне провадження за фактом порушення вимог земельного та
містобудівного законодавства посадовими особами ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» під час
здійснення будівельних робіт на вул. Жилянська, 68 (ч.1 ст.364, ст.356, ч.1 ст.298 КК). У
рамках цього провадження ухвалою суду від 03.08.2018 на ділянку було накладено арешт.
Засновниками одеського ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» є одесит Ківан Аднан і Ольга Павлова, з
якою він зареєстрований в одній квартирі. Аднан Ківан є одним із засновників
благодійного фонду на «На благо Одеси», який фінансував діяльність Міхеіла Саакашвілі,
коли той очолював Одеську ОДА. Ківан володіє одеським телеканалом «7 канал». А у
березні 2018 року Аднан купив англомовне видання Kyiv Post. …
Читати повністю >>>
© Ірина Шарпінська, “Наші гроші”
За матеріалами nashigroshi.org
В Киеве построили рекордное количество квартир,
но их некому покупать
08.05.2019

В первом квартале 2019 г. на первичном рынке жилой недвижимости
Киева побит трехлетний рекорд по количеству новых объектов. Об этом
сообщает издание delo.ua
Так, в течение января-марта на рынке появилось четыре новых крупных проекта
суммарным количеством 2039 квартир, объемом свыше 133 тысяч квадратных метров, что
в 2-3 раза превышает показатели аналогичных периодов 2016-2018 годов. Как сообщили в
Департаменте консалтинга и аналитики агентства Kiev Standard real estate boutique, вместе
с тем в первом квартале на рынке наблюдалось снижение темпов продаж в сегментах
"бизнес" и "премиум" до 25% в целом по рынку и до 40% в отдельно взятых объектах по
отношению к 4 кварталу 2018 года. За январь-март 2019 года удалось продать всего 500
квартир (462 в бизнес-сегменте и 38 в премиум-сегменте). Для сравнения, за октябрьдекабрь 2018 года было реализовано 660 квартир (608 в бизнес-сегменте и 52 в премиумсегменте). "Такая осторожность покупателей объясняется пиком президентских выборов,
но в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется, и мы вернемся к показателям
прошлого года", — прогнозирует Олег Перегинец, управляющий партнёр Kiev Standard real
estate boutique. Отметим, что в начале второго квартала текущего на столичном первичном
рынке предлагалось более 5 тысяч новых квартир в бизнес-сегменте и 684 квартир в
премиум-сегменте. Цены на квартиры в бизнес-сегменте просели на 1%: минимальная
стоимость составила 1783 долларов США за квадратный метр. А вот в премиум-сегменте
цены выросли на 2%: минимальная стоимость составила 2857 долларов США за
квадратный метр. Есть также отдельные случаи, когда крупные застройщики в некоторых
жилых комплексах предлагали существенные скидки (до -25%) от заявленных цен.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

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

 КОМЕРЦІЙНА


ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ. ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА

Группа "ТАС" Сергея Тигипко купила часть
ТОЦ "Арена-сити"
23.04.2019

КВЦ "Парковый" снова арестовали и позволили
государству управлять им
18.04.2019

Суд снова наложил арест на конгрессно-выставочный центр
"Парковый", который называют вертолетной площадкой экс-президента
Виктора Януковича. Об этомпишет pravda.com.ua
Соответствующее решение в начале апреля принял Голосеевский районный суд
Киева. Ходатайство столичной прокуратуры удовлетворили: "Парковый" арестовали,
запретив его пользоваться им, и передали в управление Нацагентству по розыску и
менеджмента активов. Постановление уже вступило в силу и подлежит немедленному
исполнению. В течение 5 дней решение можно было обжаловать, однако, в расписании
судебных заседаний не указано, что кто-то из сторон подал апелляцию. Следствие
настаивало, что из-за отмены ареста существуют "риски порчи вещественного
доказательства, кроме того существует общественная опасность". "На выше указанном
объекте не завершена реконструкция и в настоящее время указанный объект не введен в
эксплуатацию, что свидетельствует о нарушении градостроительного законодательства
при эксплуатации вышеуказанного объекта", – отметили в прокуратуре.
Читать полностью >>>
По материалам pravda.com.ua
АМКУ рассмотрит покупку Dragon Capital киевского
бизнес-центра Platinum
18.04.2019

АМКУ намерен принять решение о предоставлении разрешения
компаниям The Goldman Sachs Group, Inc. (США) и Dragon Capital Investments
Limited (Кипр) на приобретение шестиэтажного бизнес-центра Platinum.
Goldman Sachs и Dragon Capital Investments Limited намерены опосредованно через
компанию UCPIH Ltd. (Кипр) приобрести контроль над ООО "БЦ Платинум Плаза" (Киев).
Как сообщалось, о покупке инвесткомпанией Dragon Capital прилегающего к ТРЦ "Алладин"
БЦ Platinum стало известно в октябре 2018 года. Площадь объекта составляет 4,1 тыс. кв. м.
Международный инвестиционный фонд Meyer Bergman (Лондон) завершил сделку по
продаже торгово-развлекательного центра "Аладдин" общей площадью (GBA) 16,5 тыс. кв.
м по ул. Гришко, 3а инвестхолдингу UCPIH Ltd в марте текущего года. Арендная площадь
ТРЦ составляет 10,6 тыс. кв. м, объект расположен рядом со станцией метро Позняки,
недалеко от ТЦ "Пирамида", приобретенного компанией Dragon Capital в 2016 году.
Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 18 апреля 2019 года участником
ООО "БЦ Платинум Плаза" выступает компания Dragon Capital Investments Limited (100%).
Конечным бенефициаром – Томаш Фиала. Уставный капитал ООО " БЦ Платинум Плаза"
составляет 20 тыс. грн. Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний
"Драгон Капитал", основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших на
инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг,
предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для
корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан
гражданин Чехии, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.
Соинвесторами фонда выступают Goldman Sachs, Джордж Сорос, OPIC.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Супруг Маркаровой и основатель "Киевстара" продали киевский
проект МФК "ІТТ-Плаза" возле ст.м. "Олимпийская"
18.04.2019

Супруг министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец и
основатель "Киевстара" Игорь Литовченко вышли из состава акционеров
ЧАО "ІТТ-Плаза", владеющего проектом строительства МФК ITT Plaza в
Киеве.
Согласно данным НКЦБФР, по состоянию на ІІІ квартал 2018 г. участниками
предприятия являлись Игорь Литовченко (48%), Даниил Волынец (30%), ООО "Транскон"
(19,6%). ЧАО "ІТТ-Плаза" входило в инвестиционную группу "ІТТ-Инвест", компания
планировала реализовать проект многофункционального центра ITT-Плаза площадью 140
тыс. кв. м на участке 2 га по ул.Физкультуры,23, 30, ул.Короленковской,16-20,22, недалеко
от ст. м. "Олимпийская". Проект включал строительство четырехзвездочной гостиницы
Crowne Plaza, предварительный договор на управление которой в 2008 году был подписан с
InterContinental Hotels Group. Помимо гостиницы, в рамках проекта планировалось
построить четыре офисные башни класса "А" высотностью до 23 этажей и общей площадью
более 88 тыс. кв. м. В начале 2019 года киприйская Milomyr Limited и Oppertunist Services
Limited (Британские Виргинские о-ва) сообщили о намерениях приобрести по 98,2 млн
штук простых именных акций или по 25% ЧАО " ІТТ-Плаза". При этом по состоянию на 18
апреля, согласно данным Единого госреестра, конечным бенефициаром ЧАО "ІТТ-Плаза"
указан Эдуард Машика, закарпатский подполковник милиции в отставке. Он также
является владельцем ООО "Резорт Инвест Девелопмент" (Киев) и ООО "Днипроплаза" (1%).
Так, по информации предприятия в системе НКЦБФР, 19 марта ткущего года в ЧАО был
назначен новый главный бухгалтер – Лидия Явроская, ранее занимавшую аналогичную
должность в ООО "Агросервис". На должность генерального директора назначен некий
Дмитрий Герсак. ФИГ "ITT" работает в Украине с 1995 года. В ее состав входят компании:
"ІТТ-Инвест" (торговля ценными бумагами и инвестиционно-банковская деятельность),
"ІТТ-Капитал" (прямое финансирование), "ІТТ-Менеджмент" (управление активами и
фондами), "ІТТ-Консалт" (инвестиционный консалтинг) и "ITT-Плаза" (управление
недвижимостью, услуги по аренде нежилых помещений и по хранению и отгрузки товаров),
"ITT-Недвижимость" (сдача в аренду недвижимости) и др. Д.Волынец, в свое время
возглавлявший набсовет Ощадбанка, является мажоритарным акционером "Аккордбанка",
руководителем творческой архитектурной мастерской "Архитекта", бенефициаром ИК "ITT
Инвест" и ООО "Транскон". Согласно декларации О.Маркаровой за 2017 год, ему также
принадлежали доли в ПАО "ITT-Плаза" (30,0575%), ЧАО "КПК" (16,67%), ЧАО СК "Аверс"
(65%), ПАО "ЗППХ" (15,4936%).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Группа компаний "ТАС" Сергея Тигипко купила часть торговоофисного центра (ТОЦ) "Арена-сити" по ул. Бассейной, 1-3/2а в Киеве. Об
этом сообщает издание fixygen.ua
Как сообщает "НВ Бизнес" со ссылкой на несколько источников, группа С.Тигипко
приобрела ТОЦ площадью 14 тыс. кв. м (10 тыс. кв. м – торговой) за $13-15 млн. В сделку не
вошло несколько помещений на первом этаже, проданных ранее. По данным источника
издания, владеющая активом Group DF Дмитрия Фирташа выставила его на продажу в 2018
году по начальной цене около $20 млн. По словам гендиректора компании "Ресторанный
консалтинг" Ольги Насоновой, арендные ставки на офисы в "Арене-сити" могут достигать
$25-30 за 1 кв. м, на площадки общественного питания – от $50 за 1 кв. м. Группа "ТАС"
основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском
хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор
группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании, ряд
других организаций. Основателем и основным акционером группы является С.Тигипко. Как
сообщалось, в марте-2019 группа "ТАС" приобрела в собственность земельный участок
(0,2599 га) и объекты недвижимости (офисные здания) в Киеве (ул. Большая
Васильковская, 39). Ранее, в октябре 2018 года, Антимонопольный комитет Украины
предоставил разрешение компании Devisal Limited, входящей в группу "ТАС", на
приобретение акций компании Lifaza Limited, владеющей (прямо и косвенно)
корпоративными правами ООО "Киев Жилье-Инвест Менеджмент", которой принадлежит
соседний земельный участок площадью 0,44 га на ул.Большая Васильковская, 35-35б-37 в
столице. В настоящее время группа "ТАС" рассматривает проекты по возведению на этих
участках современного мультифункционального комплекса с учетом особенностей и
уникального местоположения приобретенных участков. Group DF – диверсифицированная
международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии.
В частности, Group DF – один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов
в химическую, титановую и портовую отрасли. Основатель и собственник Group DF украинский бизнесмен Д.Фирташ.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Вагиф Алиев заявил, что до осени купит
киевский ТРЦ Ocean Plaza
26.04.2019

Девелопер Вагиф Алиев заявил, что до осени 2019 года купит торговоразвлекательный центр Ocean Plaza. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения
“НВ-Бизнес”.
“Я даю гарантию, что куплю первую очередь и объединю с Ocean Mall”, – сообщил он
на встрече с ритейлерами в ТРЦ Blockbuster Mall. В 2012 году Ocean Mall купила российская
ТПС Недвижимость. Формальным владельцем объекта является ООО ИС Лыбидь, созданное
в 2009 году. Согласно данным госреестра, конечными бенефициарами ИС Лыбидь
выступают Лилия Ротенберг и Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхи. О намерениях ТПС
Невижимсть выйти из Ocean Plaza стало известно в 2014 году, когда США и Евросоюз
объявили о санкциях в отношении Аркадия Ротенберга, который был среди совладельцев
TPS Real Estate Holding (ей принадлежала ТПС Недвижимость). Дополнительным фактором
было агрессия России против Украины. Вагиф Алиев – владелец крупных торговых центров
в Киеве, в частности Lavina Mall и Blockbuster Mall. Он также строит Ocean Mall возле Ocean
Plaza.Как сообщалось ранее, девелопер Вагиф Алиев продал часть офисов в одном из
крупнейших в Киеве БЦ Парус. Шесть помещений в БЦ Парус проданы, рассказали 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 один 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. Бизнес-центр Парус успешный бизнес-центра класса “А”, который расположен в центре города. Высотность БЦ 33 этажа, площадь - 75 000 кв м. 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. 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.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Компания DCH Infrastructure & Real Estate проведет
реконцепцию ТРЦ «Караван» в Киеве
07.05.2019

С 1-го июня 2019 года, компания DCH Infrastructure & Real Estate (DCH
I&RE) начинает масштабный проект по изменению концепции торговоразвлекательного центра «Караван» (Киев).
Реконцепт ТРЦ «Караван» предполагает переход в перспективный в Украине
формат – Аутлет (Outlet). Как сообщил генеральный директора DCH I&RE Даниил Владов:
«Текущий этап развития рынка ритейла демонстрирует высокий спрос на данный формат.
Сегодня доля аутлет-центров в структуре качественных торговых площадей на
сопоставимых рынках Европы и СНГ, в 2-3 раза превышает аналогичный показатель в
Украине. Кроме того, увеличение количества традиционных ТРЦ в столице формирует у
ритейлеров потребность в расположенном в городской черте Киева профессиональном
торговом объекте для реализации нераспроданных коллекций основных магазинов». С
целью смены формата и ребрендинга будет выполнен ряд строительных работ,
включающих в себя реновацию экстерьера и интерьера ТРЦ. Особое внимание будет
уделено зоне фудкорта: планируется увеличение зоны посадки, количества кухонь и
обновление роллердрома. DCH I&RE не планирует полностью закрывать ТРЦ на период
реконцепта. Гипермаркет и кинотеатр будут продолжать работать в обычном режиме.
Окончание работ запланировано к 1-му ноября 2019 г. Общая сумма инвестиций составит
порядка $8 млн. DCH Infrastructure & Real Estate – управляющая компания сети торговоразвлекательных центров «Караван» – Киев, Харьков, Днепр. Функционирует как
девелоперское
направление
группы
DCH
Александра
Ярославского,
спектр
инвестиционных интересов которой включает строительство и девелопмент, финансы,
промышленность, добыча полезных ископаемых, машиностроение, металлургия, транспорт
и др. Общая площадь сети ТРЦ «Караван» составляет около 250 тыс. кв.м. Корпоративные
права управляющей компании сети ТРЦ «Караван» были приобретены Александром
Ярославским в 2013 году. До осени 2016 года бизнесмен развивал этот бизнес совместно с
американскими инвестфондами Citi Venture Capital International и Apollo, затем выкупил их
доли и стал единоличным владельцем актива. DCН I&RE также управляет такими активами
как гостиница Kharkiv Palace 5* и ЖК «Воздвиженка».
Читать полностью >>>
По материалам ТРЦ «Караван»
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Відкриття ТРК Lukianivka Mall в Києві
відклали ще на рік
10.05.2019

Девелоперська компанія Arricano Real Estate Plc, яка споруджує на
Лук’янівці в Шевченківському районі торговельно-розважальний комплекс
Lukianivka Mall, змінила терміни реалізації проекту.
Як пише портал Property Times з посиланням на Інтерфакс-Україна, відкриття ТРК
переноситься на 2021 рік. Згідно з повідомленням, раніше компанія планувала здачу
проекту в експлуатацію в кінці 2020 року. Орендні площі ТРК мають складати близько 50
000 кв. м. Компанія також має право оренди та право власності на декілька історичних
будівель, що розташовані на земельній ділянці, де ведеться будівництво. Нагадаємо, раніше
Arricano залучила 140 млн грн для фінансування будівництва ТРК Lukianivka. Як
повідомлялося, компанія уклала новий кредитний договір з Райффайзен Банк Аваль з
терміном погашення до 31 грудня 2023 року. Умови даного кредитного договору
передбачають нарахування 20,55% річних. До першої виплати коштів кредит уже
забезпечений іпотекою ТРК City Mall в Запоріжжі (належить групі компаній Arricano), буде
забезпечений заставою майнових прав за договорами оренди, укладеними з орендарями
City Mall, і гарантією Arricano. Arrіcano – один з найбільших девелоперів і мережевих
операторів торгово-розважальних комплексів в Україні. Arricano володіє найбільшим в
країні портфоліо реалізованих ТРК, загальна орендна площа яких становить більше 212 000
кв. м. Портфель компанії географічно диверсифікований за рахунок активів в різних
регіонах України: Київ – ТРЦ РайON і Проспект, Кривий Ріг – ТРК Сонячна Галерея,
Запоріжжя – ТРК City Mall. На стадії девелопменту в компанії знаходиться ще три проекти.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua


 URBAN SPACE DEVELOPMENT
 СТВОРЕННЯ ЛОКАЦІЇ (PLACE-MAKING)

Як відбувається реконструкція набережної Тетерева
в житомирському парку
16.04.2019

Із настанням весни підрядники приступили до реконструкції
набережної в міському парку культури та відпочинку. Наразі будівельники
виконали частину підготовчих робіт.
Загальна вартість ремонту поблизу підвісного пішохідного мосту обійдеться у більш
ніж 20 млн грн. Щоправда, за словами радника міського голови Олександра Черняховича, з
міського бюджету на реконструкцію витратять лише частину коштів. «Ті роботи, які вони
зараз виконують - це роботи під мостом, це Шодуарівські сходи - це перша черга проекту.
Друга черга, робочий проект якої вже майже виконано - це наша човнова станція. Поки ми
говоримо тільки про ці проекти. Перша частина проекту в нас по кошторису десь 21,5 млн
грн: 12 млн з державного бюджету, із місцевого поки ми заклали тільки 5 мільйонів, і
подали заявку ще на Мінрегіон на отримання фінансування. Поки в нас такі процеси, що
стосується коштів», - розповідає радник Житомирського міського голови Олександр
Черняхович. За задумом чиновників муніципалітету, реконструкція повинна повернути
життя набережній і зацікавити містян у активному відпочинку на березі Тетерева. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами zhitomir.info
У 2019 році природо-заповідний фонд Києва
поповниться 9 новими об’єктами

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

24.04.2019

В Ужгороді за європейські кошти покращать
логістичну інфраструктуру
18.04.2019

Прикордонний Ужгород домінує в Україні по кількості транспортних
засобів на душу населення і велика кількість авто в місті створює проблеми
не тільки водіям, але й пішоходам і особливо велосипедистам.
Вже давно визріло питання вирішення проблеми синхронізації автомобільного,
велосипедного та пішохідного руху. Потрібно зробити так, щоб всі могли вільно рухатися і
безперешкодно та швидко добиратися. Власне так і виникла ідея отримання гранту з
європейських фондів разом з іноземними партнерами. Завдяки співпраці з Агентством
сталого розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» Ужгородська міська рада отримала
можливість розширити співробітництво у рамках проекту «SUMCITYNET: міста за
покращення доступності і кліматично-сталу міську мобільність» та реалізувати спільний
грантовий проект у партнерстві з Агенцією регіонального розвитку міста Жешув (Польща),
неурядовою організацією «Білоруське транспортне об’єднання» та виконавчим комітетом
міської ради Пінська (Білорусь). «Варто зазначити, що це перший проект Ужгорода з
білоруськими партнерами, раніше були тільки двосторонні грантові проекти українськопольського партнерства», - повідомили в Ужгородській міськраді. Днями в Ужгороді
відбулося підписання партнерської угоди, у зустрічі взяли участь Ужгородський міський
голова Богдан Андріїв, його заступник Олександр Білак, директор Центру європейських
проектів у Варшаві Лешек Буллєр, голова ГО «ФОРЗА» Леся Лойко, менеджер Програми
транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» Лоліта Гедо,
менеджер Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» (Львів)
Василь Хім’як. Загальний бюджет проекту - 539 тис. євро. …
Читати повністю >>>
За матеріалами prozak.info
Компания «Автомагистраль-Юг» «взяла»
Харьков и Запорожье
08.05.2019

Одесская компания «Автомагистраль-Юг» продолжает ставить
рекорды получения господрядов на ремонт и строительство дорог. Об этом
пишет Егор Кажанов на портале oligarh.media
Служба автомобильных дорог в Харьковской области 6 мая провела крупнейший
тендер этого года на определение подрядчика проведения текущего среднего ремонта
автодороги Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград. Максимальная планка была установлена на
уровне 1,878 млрд грн, что обеспечило интерес к торгам со стороны крупнейших дорожных
подрядчиков. Заявки на участие подали «Ростдорстрой» Юрия Шумахера и Евгения
Коновалова, «Полтавабудцентр» из орбиты Араика Амирханяна, «Славдорстрой» Сергея
Сухого, «Онур Конструкцион Интернешнл» Онура и Исхана Чединджевиз и
«Автомагистраль-Юг” жителей Одесской области Валерия Короткова и Олега Наливанного.
Но предложения первых трех участников были отклонены, а в финале между турками и
одесситами борьбы не получилось. «Онур Конструкцион Интернешнл» согласился
выполнить все работы за 1,802 млрд грн и не стал идти на снижение. В итоге победа была
присуждена ООО «Автомагистраль-Юг” предложение которой составило 1,49 млрд грн. За
несколько дней до этого (3 мая) указанные подрядчики скрестили шпаги на тендере
Службы автомобильных дорог в Запорожской области. На нем выбирались подрядчики
ремонта трех участков автодороги Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через г. Кременчуг) –
Мариуполь. Первый лот достался «Онур Конструкцион Интернешнл» за 336,97 млн грн, но
на этом везение турков закончилось. Остальные два лота (409 млн грн и 390 млн грн) без
особой борьбы достались уже упомянутому ООО “Автомагистраль-Юг”. Эти победы
позволили одесской компании увеличить из без того существенный отрыв от конкурентов
– по данным аналитической системы Clarity project, совокупный объем выигранных с
апреля 2017 года в Prozorro тендеров «Автомагистраль-Юг» уже превысил отметку в 26,1
млрд грн. Для сравнения, у «Онур Конструкцион Интернешнл» этот показатель составляет
лишь 14,26 млрд грн. На первых ролях среди базовых регионов присутствия ООО
«Автомагистраль-Юг» сейчас находятся Харьковская, Львовская и Днепропетровская
области, на которые совокупно приходится около 60% его «дорожного пирога» (15,62 млрд
грн). А вот «родная» Одесская область обеспечила ООО «Автомагистраль-Юг» лишь 4,4%
заказов, уступив Сумской и Запорожской областям, а также столичному «Киевавтодору». В
чем секрет успеха компании «Автомагистраль-Юг», всего за пару лет потеснившей
большинство именитых подрядчиков? Официальные учредители компании – жители
Одесской области Валерий Коротков и Олег Наливанный – мало известны даже самим
участникам сферы дорожного строительства, и выглядят как номинальные фигуры. На
крупных мероприятиях, вроде открытия асфальтобетонного завода «Автомагистраль-Юг»
в Харьковской области в прошлом году, компанию представляет гендиректор Николай
Тимофеев, и он же дает интервью масс-медиа. «В некоторых СМИ нас с кем-то все время
пытаются связывать, но в действительности мы, наверное, единственная в нашей отрасли
компания, которая была создана с нуля в 2003 году» – сказал он в интервью в прошлом
году. В нем же Тимофеев пояснил лидерство компании в сфере дорожных подрядов
«опытом, знаниями, четким просчетам и низкой ценой». Впрочем, есть и другая сторона
медали. Как писал «ОЛИГАРХ», участники рынка долгое время относили компанию к
орбите окружения скандального мэра Одессы Геннадия Труханова. …
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов
По материалам oligarh.media
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Цього року загальна площа природно-заповідного фонду (ПЗФ)
зросте до 27,5% від загальної території міста Києва. Про це повідомив
голова Постійної комісії з питань екологічної політики Київської міської
ради Костянтин Яловий.
«Київська міська рада планує включити 8 нових об’єктів до ПЗФ Києва. Серед них –
«Солом’янський ландшафтний парк» (площа – 28,36 га), ландшафтні заказники «Озеро
Тягле» (137 га), «Бабин Яр» (40,5 га), «Труханів острів» (27,44 га). Це дасть змогу збільшити
площу ПЗФ на 3 тис. га. 11 квітня на пленарному засіданні Київради депутати прийняли
рішення, яке передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення
«Осокорківські луки». Відтак, ландшафтний заказник буде створено на південь від озера
Тягле та вулиці Колекторної у Дарницькому районі Києва. Він матиме орієнтовну площу
148 га. Вирішальний і впевнений крок ,що дасть нам змогу зберегти всі об’єкти у
природному стані та забезпечити умови для організованого відпочинку населення», –
повідомив Костянтин Яловий на прес-конференції з теми: «Природно-заповідний фонд
міста Києва: зміни, виклики, перспектива розвитку», яка відбулася в інформаційному
агентстві «Інтерфакс». Наразі на території м. Києва розташовується 190 об’єктів (ПЗФ)
загальнодержавного та місцевого значення на загальній площі 20,1 тис. га, що складає
23,97% від загальної площі міста Києва. «Київ – лідер серед міст України за кількістю та
площею об’єктів природно-заповідного фонду. У порівнянні з іншими містами України,
площа природньо-заповідного фонду м. Києва значно вища. Так, у м. Львів – 32 об’єкта ПЗФ
на загальній площі 561 га, що становить лише 3% від площі міста, у м. Харків налічується 15
територій та об’єктів ПЗФ на загальній площі 467,65 га, що становить приблизно 1,4% від
усієї міської території. Тому нам варто не лише не втрачати лідируючих позицій, а і
підтримувати їх збільшенням площі національного ПЗФ, що є беззаперечно важливим та
пріоритетним завданням міської влади», – додав начальник Управління екології та
природних ресурсів КМДА Андрій Мальований. Зазначимо, що у 2019 році до переліку
територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, зважаючи на їх
природну цінність, рішеннями Київської міської ради заплановано включити 9 нових
об’єктів: ландшафтний заказником «Яр пролісок» площею 20 га; комплексна пам’ятка
природи «Реп’яхів яр» площею 11,6 га; ландшафтний заказник «Озеро Тягле» площею 137
га; ландшафтний заказник «Осокорківські луки» площею 148 га; ландшафтний заказник
«Деснянські луки» площею 318,9 га; ландшафтний заказник «Золотий ліс» площею 2107 га;
ландшафтний заказник «Бабин Яр» площею 40,5 га; парк-пам’ятка садово-паркового
мистецтва «Солом’янський ландшафтний парк» площею 28,36 га; ландшафтний заказник
Труханів острів, площею 27,44 га.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua



КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ (ТПВ & ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ)

Поляки збудують сміттєпереробний
завод під Вінницею
09.04.2019

Польські інвестори збудують для Вінниці сміттєпереробний завод за
понад 15 мільйонів євро. Про це повідомляє служба новин інформаційного
агентства ukrinform.ua
Відповідний меморандум було підписано у вівторок між Вінницькою міськрадою та
контент-координатором проекту Domat Consulting, повідомив кореспондентові Укрінформу
заступник вінницького міського голови Микола Форманюк. «Сьогодні міський голова
Сергій Мороунов та контент-координатором проекту Domat Consulting Ярослaв Пaсек
підписaли Меморaндум про реалізацію інвестиційного проекту з будівництва
сміттєпереробного комплексу поблизу с. Людавка Жмеринського рaйону, на землях, які
нaлежaть Вінницькій міськраді. Спалювання сміття на цьому заводі не передбачається,
йдеться виключно про переробку відсортованого сміття, з подальшим перетворенням його,
зокрема, на будівельні матеріали. Тут також будуть захоронені виключно інертні відходи,
але не більше 20% від загальної кількості сміття. В подальшому ми маємо вийти на цифру
7-12% захоронення», - повідомив Форманюк. За його словами, втілюватимуть у життя
проект з будівництва сміттєпереробного заводу польські інвестори з м. Кельце. Це буде
перший в країні завод із такою глибиною переробки сміття. Паралельно у Вінниці
налагоджуватимуть систему сортування сміття і доставки відходів до місця переробки у
чіпованих контейнерах. Як повідомив представник інвестора - контент-координатор
проекту Domat Consulting Ярослав Пасек, їхня компанія має двадцятирічний досвід роботи у
галузі переробки відходів. Наразі вже розробляється проектна документація, до кінця
поточного року цей етап буде завершено. Попередня вартість інвестпроекту - від 15 до 20
млн євро. Реалізувати його планують упродовж 2-3 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Испокон веков людей обуревает стремление к лучшей жизни. Одним
из элементов этой лучшей жизни для многих является большее
потребление, пишет pro-consulting.ua
А чем больше продукции мы потребляем, тем больше бытовых и промышленных
отходов остается от нашей жизнедеятельности. Поэтому переработка мусора является
актуальной проблемой для любой страны мира, в том числе и для Украины. А развернуться
утилизаторам в нашей стране есть где. До данным Госстата, в 2017 году в Украине было
произведено 2,6 млрд тонн мусора, что на 7% превышает показатель 2016-го. Уровень
полезного использования отходов в том же 2017 году составлял 60%, что хоть и на 20%
больше, чем было в десять лет назад, но все еще крайне недостаточно. Тем более, что этот
коэффициент отражает в основном переработку промышленных отходов, доля которых в
общем объеме мусора доходит до 90%. В сфере обращения бытовых отходов ситуация
намного печальней. Так, в Киеве за год образовывается около одного миллиона тонн
бытового мусора. Из этой массы, только 11% попадает в пункты приема вторсырья,
остальное отправляется на мусоросжигательный завод или на свалку. В то же время, в этой
мусорной куче находится 68% ценного вторичного сырья, а еще 22% - это органика,
которая также пригодна для переработки в компост или даже биогаз. Особенно много в
нашем мусоре различных полимеров, на производство которых нужны дорогие нынче
углеводороды. Поэтому вторичная переработка пластмасс является не только
экологической, но и важной экономической задачей для нашего государства. А для ее
решения необходимы немалые инвестиции, потому что переработать полимерный мусор
примерно в три раза дороже, чем просто его сжечь. Одним из факторов, который снижает
эффективность переработки мусора в Киеве, является отсутствие системы его
предварительной сортировки. При наличии такой системы, на рынке могли бы появиться
компании, специализирующиеся на конкретном виде бытовых отходов, а не универсалы,
как сейчас. Проблему мусора в столице, да и на остальной территории страны, необходимо
решать уже сегодня, в противном случае поднимающийся все выше вал отходов захлестнет
и отравит нашу окружающую среду.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua

Уряд розглянув основи Стратегії розвитку морських
портів України на період до 2038 р.
09.05.2019

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 прес-служба 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. Якщо будуть
можливості максимально швидкого оформлення вантажів, це стане беззаперечною
конкурентною перевагою держави, впевнений Глава Уряду. Так само позитивним може
бути й залучення місцевої влади до проектів розвитку портів, у тому числі аеропортів. «Нам
треба поєднувати країну і внутрішньою авіацією», – зазначив Володимир Гройсман.
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ




Потужності фільтраційної станції на сміттєвому полігоні у
Підгірцях збільшать майже втричі

ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ.



ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА
АЕРОПОРТИ. АЕРОВОКЗАЛИ. АЕРОДРОМИ

25.04.2019

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як працюють нові фільтраційні
станції, що встановили на сміттєвому полігоні № 5 у селі Підгірці. Мер
зазначив, що потужності очисних систем планують збільшити майже втричі.
«У 2015 році ми відновили і модернізували німецьку систему переробки фільтрату
(«ROCHEM UF – Systeme GmbH» – ред.), яка не працювала з 2012 року. Без роботи такого
обладнання існував ризик потрапляння накопиченого фільтрату в навколишнє
середовище. Сьогодні це обладнання працює і потужності для переробки збільшені», –
зазначив Віталій Кличко. За словами мера, якщо раніше обладнання переробляло 350 кубів
ядовитого фільтрату на добу, то сьогодні – 550 кубометрів. Вартість обладнання та його
встановлення – 17 млн грн. На черзі – дооснащення очисної системи ще двома модулями,
що дозволить збільшити її потужність до 950 м куб/добу. Ефективність роботи німецького
обладнання мер столиці разом із фахівцем компанії продемонстрували журналістам,
показавши дві колби в одній із яких містився фільтрат із полігону, а в іншій – вже очищена
дистильована вода, безпечна для навколишнього середовища. Нагадаємо, у 2018 році
столиця розпочала процес реконструкції полігону. Це перший етап рекультивації
сміттєвого полігону. Минулого року Київрада ухвалила план заходів, остаточною метою
якого стане рекультивація полігону № 5. Його закриття для прийому сміття та
перетворення на безпечний об’єкт. Рекультивацію такого масштабного та складного
об’єкту в Україні не робив ніхто. Для виконання цієї роботи залучають найкращих
українських та міжнародних фахівців. Обстеження полігону здійснили експерти
Федерального міністерства Німеччини із питань довкілля, збереження природи та
радіаційної безпеки. До обговорення залучають громадськість, зокрема селищні громади,
що мають багаторічне неприємне сусідство з полігоном. «Сьогодні полігон став більш
контрольованим і безпечним в експлуатації завдяки низці ремонтних робіт, оновленню
насосного обладнання, ремонту техніки. Зараз інертним ґрунтом майже перекрита перша
карта полігону, що займає площу 18 га, ліквідовані аварійні схили, що могли обвалитись», –
відзначив Віталій Кличко. Здійснили і реконструкцію в’їзної дороги до полігону, придбали
техніку для робіт на полігоні, відремонтували електропідстанції, побудували нову підйомну
дорогу на другу карту полігону. Виконання цих робіт – це зменшення ризику аварійних
ситуацій. Вже завершений проект рекультивації першої черги полігону, який проходить
державну експертизу. Також передбачено будівництво альтернативи полігону – нового
сміттєпереробного заводу в місті Києві. Полігон твердих побутових відходів № 5, ввели в
експлуатацію ще у 1986 році. Тобто більше 30 років тому. Загальна площа полігону – 65 га.
Щороку він приймає 1,2 млн тон відходів, півмільйона з яких надходить зі столиці.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
Новые правила вывоза мусора: у украинцев
появится возможность экономить
04.05.2019

С 1 мая вступили в силу новые Правила предоставления услуг по
обращению с бытовыми отходами, утвержденные постановлением Кабмина
№318 от 27 марта 2019 года.
Если раньше услуга называлась "вывоз бытовых отходов", то теперь во всех
официальных документах название заменено на "обращение с бытовыми отходами".
Такое изменение формулировки связано с попыткой изменить ситуацию с бытовыми
отходами, в которых Украина уже буквально утопает. В соответствии с законом Украины
"Об отходах", в понятие "обращение с отходами" вкладывается не просто их вывоз на
полигон, а "действия, направленные на предупреждение образованию отходов, их сбор,
перевозка, сортировка, хранение, обработка, переработка, утилизация, удаление, обезвреживание и захоронение". Соответственно, если раньше от "мусорщиков", обслуживающих
жилые дома, требовалось только освободить придомовую территорию от накопившихся
отходов, то теперь предполагается привлекать к обслуживанию домов компании, которые
смогут обеспечить также утилизацию или переработку. Новая редакция Закона о
жилкомуслугах, который введен в действие с 1 мая 2019 года, гласит, что "услуги по
обращению с бытовыми отходами – это услуги по вывезению, переработке и захоронению
бытовых отходов". Закон также обязывает компании, которые хотят участвовать в
конкурсах на предоставление услуг по обращению с бытовыми отходами, подкреплять свои
возможности договорами с компаниями, которые занимаются переработкой и/или
захоронением бытовых отходов (ст. 35-1). При этом во врем конкурсов на предоставление
услуг по обращению с бытовыми отходами местные власти должны "отдавать предпочтение тем предложениям, которые предусматривают большую степень переработки или
утилизации бытовых отходов". Это прямое требование закона "Об отходах". …
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
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Стало известно, когда в Одесском аэропорту достроят
взлетную полосу
15.04.2019

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) международного аэропорта
"Одесса" длиной 2,8 км будет построена и оснащена соответствующей
техникой до конца 2019 года. Об этом пишет delo.ua
Исполняющий обязанности генерального директора коммунального предприятия
"Международный аэропорт Одесса" Ольга Макогонюк на совещании в Одесском горсовете,
отвечая на депутатский запрос, рас сказала, что комплект оборудования для ВПП, который
предусмотрен проектом, уже закуплен, его начнут устанавливать, как только начнется
сухая погода. "Компания "Автомагистраль-Юг" возобновила после зимнего периода
сооружения взлетно-посадочной полосы. Надеемся, что к концу года, согласно графику,
строительство завершим, включая монтаж оборудования, которое уже закуплено", —
рассказала Макогонюк. По ее словам, объемы капиталовложений в проект составляют
приблизительно 500-600 млн грн. К настоящему времени строители уже проложили
большую часть ВПП — полтора километра из запланированных 2,8 км. Сейчас
продолжаются бетонные и земляные работы. Специалисты компании "Автомагистраль-Юг"
считают, что взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта будет даже крепче, чем та,
которую построили в Стамбуле. Поскольку в турецком аэропорту ставку сделали на
скорость строительства с использованием асфальтобетона, а одесским проектом
предусмотрено покрытие полосы более долговечного типа – бетонное. ...
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ФГИ объявил конкурс по аренде 190 кв. м помещения пассажирского
терминала "D" аэропорта "Борисполь"
17.04.2019

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил конкурс по аренде
190 кв. м помещения на втором этаже пассажирского терминала "D"
международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.).
Согласно условиям аренды, на указанных площадях планируется создание зоны
отдыха пассажиров без права размещения торговых объектов и заведений. Срок аренды 10 лет. Стоимость объекта аренды согласно отчету об оценке имущества на 30 ноября 2018
года составляет 16,64 млн грн (без НДС). Стартовый размер арендной платы – 208 тыс. грн
(без НДС), размер гарантийного взноса – 1,248 млн грн. Конкурс будет проведен на 12-й
календарный день после даты опубликования условий конкурса (29 апреля 2019 года). Как
сообщалось, Международный аэропорт "Борисполь" считает, что ФГИ блокирует
проведение конкурсов на аренду помещений в терминале "D", предназначенных для
размещения новых точек общественного питания.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Кабмін направив 200 млн грн на проектування
аеропорту "Придніпров'я"
17.04.2019

Кабінет міністрів України направив 200 млн гривень на проектування
нового аеропорту "Придніпров'я". Відповідні документи є у розпорядженні
агентства РБК-Україна.
Розпорядженням 17 квітня ц.р. уряд направив 200 млн грн Державному агентству
інфраструктурних проектів на проектування нового аеропорту у Дніпропетровській
області. У пояснювальній записці також зазначається, що агентство має достатній досвід
реалізації проектів інфраструктури аеропортів у рамках підготовки до проведення
чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Відзначимо, раніше Міністерство інфраструктури
України пропонувало побудувати ще один міжнародний аеропорт для Києва. Його можуть
побудувати на базі аеродрому Гостомеля, Білої Церкви чи Житомира. У проекті авіаційної
стратегії вони вказуються як авіавузли для лоукост-перевезень. Раніше також
повідомлялося, що в Україні можуть створити холдинг з управління регіональними
аеропортами. Передбачається, що це дозволить отримати більший прибуток, ніж коли
кожен аеропорт розвивається за окремим планом.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua

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

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

На строительство нового терминала запорожского аэропорта
просят накинуть 450 млн. грн.




ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА

18.04.2019

На рассмотрение исполкома Запорожского горсовета выносится
безымянный проект решения, который планируется подать на
рассмотрение депутатам горсовета на предстоящую сессию.
В частности, в пояснительной записке к проекту решения исполнительного
комитета городского совета «О представлении проекта решения», который для одобрения
и представления выносится на рассмотрение очередной сессии Запорожского городского
совета касательно проекта решения городского совета «О внесении изменений в решение
городского совета от 30.01.2013 №20 «Обеспечение надлежащей и бесперебойной работы
коммунального предприятия «Международный аэропорт Запорожье», говорится, что
данным проектом предлагается предусмотреть дополнительное финансирование на
реализацию городской целевой программы развития КП «Международный аэропорт
Запорожье», а именно по следующим направлениям:
Читать полностью >>>
По материалам panoptikon.org
Аеропорт "Харків" збільшив у квітні міжнародний
пасажиропотік на 57%

Євген Ромащин покинув пост виконавчого
директора «ТІС»
16.04.2019

Новини компаній: ТІС встановив новий рекорд вантажообігу. Про це
повідомила прес-служба компанії, передає служба новин видання
agravery.com з посиланням на Latifundist.com.
Відзначається, що Євген Ромащин прийшов в компанію на півторарічний контракт
для реформ системи управління і займав посаду виконавчого директора «ТІС». «Євген
Ромащин виконав свою місію і тепер його чекають нові виклики в інших компаніях.
Засновники "ТІС" вдячні Євгену Ромащин за його внесок в розвиток найбільшого порту
України», — відзначили в компанії. Нагадаємо, що до онтейнерний термінал «ТІС» з а рік
прийняв 52 контейнеровоза азіатського сервісу Maersk Kiel МЕ-3.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Відбулась подальших кроків реалізації концесійних
проектів у портах Ольвія та Херсон

06.05.2019

У квітні міжнародний пасажиропотік аеропорту «Харків» зріс більше,
ніж наполовину. Про це повідомили в прес-службі аеропорту, передає
агентство новин ukrinform.ua
"Міжнародний пасажиропотік аеропорту «Харків» у квітні становив 75,5 тисячі осіб.
Це на 57% більше, ніж у квітні минулого року, коли показник був на рівні 48,1 тисячі.
Враховуючи також внутрішні перельоти, послугами аеропорту у квітні скористалися 92,9
тисячі пасажирів - на 43% більше, ніж минулого року", - йдеться у повідомленні. В квітні
кількість рейсів зросла на 27% - з 327 до 414. Міжнародних вильотів було виконано 282,
внутрішніх - 132. Топ-напрямками стали Шарм-Ель-Шейх, Київ, Стамбул, Відень і Варшава.
Також популярності набирають перельоти в Рим і Мілан, відкриті в березні. У прес-службі
аеропорту також повідомили, що в квітні також відбулося кілька знакових подій.
Авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж на новий напрямок Харків-Париж, доступний з
червня. Крім того, аеропорт відновив прийняття широкофюзеляжних літаків після зимової
перерви. Однією із святкових подій стало прибуття в аеропорт брендованого літака ФК
«Шахтар». Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році аеропорт "Харків" планує збільшити
пасажиропотік на 25% - до 1,2 мільйона мандрівників за рахунок залучення нових
авіаперевізників. Серед авіакомпаній, які здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з
Харкова, - лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень: Ryanair, Wizz Air, Turkish
Airlines, Pegasus, LOT, Ernest, МАУ, SkyUp і багато інших.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Портам України потрібні спеціалізовані
потужності
06.05.2019

Суд скасував вимоги ДФС до МАУ
на 60 млн грн
07.05.2019

Відповідно до ухвали Шостого апеляційного адмінсуду (по справі
№640/20024/18), Офіс великих платників податків ДФС подав апеляційну
скаргу на рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 05.02.2019.
Мова йде про рішення яким було задоволено позов ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні
авіалінії України» та скасовано податкове повідомлення-рішення Офісу великих платників
ДФС №0009641402 від 06.09.2018, яким визначено суму грошового зобов`язання з податків
та зборів у розмірі 59,96 млн грн (у т.ч. за податковим зобов`язанням - 56,3 млн грн, за
штрафними санкціями - 3,6 млн грн). Згідно з судовими матеріалами, в ході податкової
перевірки було встановлено, що на підставі угоди оперативного лізингу МАУ в 2013-2015
рр. сплатила для компанії-нерезидента (Fintas Aviation Leasing UK One Limited) за оренду
двох літаків 431,6 млн грн. При цьому авіакомпанія скористалася пільгами (звільнення від
оподаткування джерела формування доходу), наданими статтею 8 «Морський і повітряний
транспорт» Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства
Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання
податковим ухиленням стосовно податків на доходи і на приріст вартості майна. У ході
судового процесу авіакомпанія-позивач констатувала, що згідно з положеннями Конвенції,
що мають пріоритет над нормами Податкового кодексу, прибуток від комерційної
діяльності без створення постійних представництв в іншій Договірній Державі (стаття 7
Конвенції) та дохід від експлуатації повітряних суден у міжнародних перевезеннях, у тому
числі шляхом здачі в оренду порожніх повітряних суден (стаття 8 Конвенції), підлягає
оподаткуванню виключно в державі, резидентом якої є особа - отримувач прибутку/доходу.
На думку представника позивача, Офіс великих платників податків ДФС дійшов
некоректного висновку, що Fintas Aviation Leasing UK One Limited не є бенефіціарним
власником отриманого доходу, а лише виконує функцію номінального утримувача
(номінального власника), посередника щодо такого доходу. Проаналізувавши матеріали
справи, Окружний адмінсуд м. Києва дійшов висновку, що “позивач звільнений від
оподаткування прибутку нерезидента” (цитата). Крім того, суд вказав, що документальна
виїзна перевірка позивача проводилась податківцями у період з 23.05.2018 по 07.08.2018, а
відповідь від компетентного органу Великобританії на запит ДФС надійшла 13.09.2016 “тобто поза межами проведеної перевірки”. “Вказане свідчить про те, що відповідач діяв з
перевищенням своїх повноважень, що потягло за собою неправомірне втручання в
господарську діяльність позивача, а документи, що покладено відповідачем в основу акту
позапланової документальної виїзної перевірки від 15 серпня 2018 року №2349/28-10-1402/14348681 отримано без дотримання законодавства”, - зазначав суд. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Міністр інфраструктури Володимир Омелян провів зустріч щодо
поточного стану та подальших кроків реалізації концесійних проектів у
портах Ольвія та Херсон. Про це повідомляє прес-служба міністерства.
На зустрічі були присутні: очільник Адміністрації морських портів України Райвіс
Вецкаганс, Голова Міжнародної Фінансової Корпорації Джейсон Пеллмар, керівник сектору
інфраструктури Європейського Банку Реконструкції та Розвитку в Україні Марк
Магалецький тощо. Під час зустрічі Володимир Омелян зазначив, що Мінінфраструктури й
надалі всіляко сприятиме реалізації пілотних концесійних проектів, які вже знаходяться на
фінальній стадії. Окрім цього, Міністр наголосив, що Міністерство планує завершити
погоджувальні процедури щодо конкурсної документації до кінця травня і вже у червні
2019 р. оголосити про проведення рівного, конкурентного та прозорого конкурсу. Міністр
зазначив, що реалізація пілотних проектів у Миколаєві та Херсоні сприятиме залученню
приватного бізнесу та міжнародних інвесторів, що в поєднані з гарантіями держави забезпечить новий рівень управління інфраструктурними проектами та сприятиме розвитку
механізму державно-приватного партнерства в Україні. У свою чергу, представники
Міжнародних фінансових організацій висловили подяку Міністру за плідну співпрацю та
сприяння у реалізації пілотних концесійних проектів, а також підтримали проект Закону
«Про концесії» № 8125, що наразі перебуває на етапі підготовки до другого читання.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінінфраструктури

Організатори Ukrainian Ports Forum анонсували проведення 30 травня
2019 р. окремої сесії «Промислові вантажі - як знайти баланс між дефіцитом
спеціалізованих потужностей і зростаючими потребами ринку».
Проблему відсутності спеціалізованих потужностей морської логістики промислових
вантажів експерти вважають новим викликом для розвитку портів країни. Представники
провідних компаній зі США, Німеччини, Італії, ОАЕ, Болгарії, України, Хорватії та інших
країн зберуться наприкінці травня в Одесі щоб обговорити можливості підвищення
ефективності логістики залізорудної сировини (ЗРС) та вугілля саме для українських портів
з урахуванням необхідності конкуренції на світових ринках цього вантажу. Минулого року
міжнародні експерти портового ринку акцентували увагу на необхідності створення
повноцінної глибоководної акваторії в портах держави через світові тенденції укрупнення
суднових партій при експорті промислових вантажів. Цього року експерти спрямують
зусилля на вирішення проблем дефіциту і якості портових потужностей перевалки вугілля;
дефіциту спеціалізованих потужностей для перевалки металу та інших видів промислових
вантажів. Серед учасників експертної дискусії - топ-менеджери провідних українських та
міжнародних компаній, що є одночасно і найбільшими споживачами сировини, і виробниками промислової продукції, стивідори, провайдери інтегрованих логістичних послуг, фахівці
з реалізації проектів державно-приватного партнерства в портах, інвестиційні компанії.
Ключовими завданнями сесії є: акцентувати увагу на існуючих проблемах в сфері логістики
та перспектив спеціалізованих вантажопотоків в українських портах, зокрема, на Азові;
пошук шляхів їх вирішення, в тому числі з залученням позитивного іноземного досвіду;
оптимізація планування та реалізації інвестиційних проектів з метою їх відповідності
реальним поточним та прогнозним потребам економіки; визначення найпріоритетніших
напрямів осучаснення вітчизняних потужностей з перевалки окремих типів вантажів,
виходячи зі зростаючих потреб ринку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ
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Делегація Українського Дунайського пароплавства провела
переговори з європейськими банками
16.04.2019

З 10 по 12 квітня делегація Українського Дунайського пароплавства
провела переговори з представниками європейських банків. Про це
повідомляє прес-служба компанії.
Зокрема переговори відбулись з PKB Privatbank (Лугано, Швейцарія), Bendura bank
(Ліхтенштейн), Deutsche Bank (представництво в Цюріху, Швейцарія), Union Bank of
Switzerland (Цюріх, Швейцарія). Основна мета переговорів – залучення обігових коштів і
кредитування програм УДП. Як відомо, згідно з розробленим у 2018 році Стратегічним
планом розвитку Українського Дунайського пароплавства, до 2023 року планується
провести заміну дизель-генераторів на річкових буксирах типу «Рига-Іваново»,
«Запоріжжя», «Сергій Авдєєнко». На наступному етапі – провести модернізацію річкових
буксирів шляхом заміни суднової енергетичної установки. Також відповідно до
Стратегічного плану, намічено будівництво від однієї до трьох барж типу SLG в рік на
Кілійському суднобудівно-судноремонтному заводі. Як зазначив голова Правління ПрАТ
«УДП» Дмитро Чалий, представники банків з інтересом сприйняли розгорнуту презентацію
Українського Дунайського пароплавства. Ми продовжуємо спільну роботу, в ході якої УДП
надасть розрахунки необхідних коштів, а представники банків – алгоритм отримання
кредитної лінії, – прокоментував підсумки переговорів Дмитро Сергійович. – Для УДП
співпраця з європейськими банками важлива, так як кредитні лінії відкриваються на
тривалий термін до 20 років, і що не менш важливо, процентна ставка в Європі значно
нижче, ніж в Україні. Співпраця з європейськими банками відкриє підприємству
можливості реалізувати програми реновації буксирів і секцій, будівництва нового флоту. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «УДП»

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

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

Международной буксирной компании не дают
зайти в порт Одессы



ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

25.04.2019

В компании P&O Maritime Ukraine, дочернем предприятии компании
со штаб-квартирой в Дубае, заявили, что ее деятельности препятствуют
одесские чиновники Администрации морских портов Украины.
В пресс-службе буксирной фирмы обвинили в происходящем начальника одесского
филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ) Игоря Ткачука и его
заместителя Александра Зубика. "Произошедшее сегодня – откровенный шантаж в
интересах компании "Прайм-Эдженси", явно оказывающей огромное влияние на
руководство порта, филиал "Дельта Лоцман" в АМПУ и даже Администрацию морских
портов Украины. Приемлемы ли такие методы работы с международным оператором,
представляющим самый сильный бренд в портовой отрасли всего мира? Едва ли", –
говорится в заявлении компании. Сообщается, что 24 апреля компания намеревалась
пришвартовать контейнеровоз SEDEF по заявке морского агента "Формаг Груп".
"Диспетчеры и администрация порта саботировали запросы капитанов буксиров и
контейнеровоза, продержали суда на рейде до 17:00, в итоге вынудив агента передать
заявку на буксировку приближенной к руководству одесского филиала АМПУ – компании
"Прайм-Эдженси", – отметили в P&O Maritime Ukraine. На странице компании также
выложены аудиофрагменты переговоров капитанов буксиров P&O Star и P&O Balqis с
диспетчерами порта, которые на запросы судов о входе в порт отвечают, что "Вам нужно
еще подождать", а затем и вовсе заявляют: "По вам есть запрет от администрации порта".
"На протяжении всего дня Игорь Ткачук и Александр Зубик давили на всех участников
процесса – лоцманскую службу, агента, терминал – фактически запрещая им выполнять
свою работу. После пяти часов простоя агент вынужден был передать заявку буксирной
компании "Прайм-Эдженси", и SEDEF немедленно вошел в акваторию порта. "ПраймЭдженси" – компания Андрея Марисова, российского бизнесмена, который является
объектом нескольких уголовных расследований. 35% "Прайм-Эдженси" также
принадлежит Олегу Красных из Винницы, давнему соратнику Игоря Ткачука", – говорится в
заявлении. P&O Maritime Ukraine призвала министра инфраструктуры Владимира Омеляна,
и.о. главы АМПУ Райвиса Вецкаганса и премьер-министра Владимира Гройсмана вмешаться
и обеспечить равное право конкуренции для всех компаний. P&O Maritime – глобальный
оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Предоставляет
различные портовые сервисы во всем мире. Располагает собственным флотом из буксиров,
швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В
2006 году компанию приобрела DP World. DP World (штаб-квартира в Дубае) – один из
крупнейших глобальных портовых операторов. Компания образована в 2005 году после
слияния Dubai Ports Authority и Dubai Ports International. Управляет 78 морскими и
наземными терминалами в 40 странах на шести континентах, управляет 50 смежными
бизнесами. Штат – более 36 тысяч человек.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ПАО "Судоходная компания "Укрречфлот" увеличило неконсолидированную чистую прибыль на 102,2%
28.04.2019

Судоходная компания "Укрречфлот" в 2018 г. увеличило
неконсолидированную чистую прибыль на 102,2% по сравнению с 2017
годом – до 43,40 млн грн, сообщается в отчете компании.
Согласно ему, неконсолидированная выручка "Укрречфлота" выросла на 6% и
составила 1 млрд 191,21 млн грн, валовая прибыль – на 19,2%, до 211,4 млн грн.
Неконсолидированные активы компании возросли на 5,3% и достигли 3,1 млрд грн,
сообщается в отчете. "Укрречфлот" уточняет, что консолидированная чистая прибыль за
2018 год выросла на 90,1% – до 39,83 млн грн, выручка - на 6,2%, до 1 млрд 194,77 млн грн.
Согласно отчету, услуги фрахта компании за прошлый год увеличились на 8,3% – до 1,704
млн тонн (55% всех доходов), тогда как объем портовых услуг сократился на 10% – до 2,867
млн тонн (29%). Компания также обработала 8927 контейнеров (4% доходов) и снизила на
14,6% перевозки песка – до 0,863 млн тонн (6%). "Укрречфлот" уточняет, что экспортные
услуги составили 49% в ее доходах. Улучшение результатов компания объяснила ростом
популярности речных перевозок из-за критического состояние автодорог и ж/д
инфраструктуры, ужесточения весового контроля и повышения ж/д тарифов.
"Укрречфлот" отметил, что в период 2013-2018 гг. объемы речных грузовых перевозок по
Днепру возросли более чем 2,9 раза – до 9,9 млн тонн. По оценкам компании, в ближайшие
пять лет р. Днепр будет включена в логистические схемы 11 промышленно развитых
областей Украины. Примерный объем инвестиций в судостроение и смежные отрасли в
следующие 10 лет составит около $1,7 млрд, объем перевозок может достичь 30 млн тонн. В
связи с этим "Укрречфлот" планирует рост объема услуг, расширение клиентского
портфеля и привлечения инвестиций, которые будут направлены на развитие бизнеса.
"Компания и в дальнейшем будет иметь возможность заключать контракты, выполнять
новые заказы, рефинансировать существующие и новые кредитные линии не только в
2019 г., но и в будущем, и этих средств будет достаточно, чтобы поддерживать
операционную деятельность", - отмечает руководство "Укрречфлота". По данным отчета, в
2018 г. компания получила положительный денежный поток от операционной
деятельности 134,67 млн грн, однако ее текущие обязательства на конец года превышали
текущие активы на 196,51 млн грн "Укрречфлот" – один из крупнейших речных
перевозчиков Украины. В его состав входят Днепропетровский, Запорожский,
Николаевский, Херсонский речные порты. Флот компании состоит преимущественно из
сухогрузов, которые используются для морских и речных перевозок. Выполняет рейсы в
бассейнах Средиземного, Черного, Азовского, Балтийского и Северного морей, а также рек
Дунай, Южный Буг, Днепр. Основным акционером "Укрречфлот" является венчурный фонд
"Пятый" под управлением ООО "КУА "Сварог Эссет Менеджмент" (66,1% акций). C августа
2007 года "Укрречфлот" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" бизнесмена
Константина Григоришина.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
З початку року українські порти обробили
понад 4000 суден
10.05.2019

За даними філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» найбільшими суднами,
що заходили в наші порти за цей період стали контейнеровози та балкери з
вантажами руди. Про це повідомляє АМПУ.
ТОП-5 найбільших суден, що побували в наших портах цьогоріч виглядає так.
Замикають п’ятірку два судна з вантажем залізорудного концентрату: CAPE OASIS: довжина
— 287,5 м, дедвейт — 183 049 тонн; FRONTIER JACARANDA: довжина — 288 м, дедвейт —
182 757 тонн; «Бронза» та «срібло» — у двох контейнеровозів: SANTA CRUZ: довжина —
288,54 м, дедвейт — 93 603 тонн; COSCO SHIPPING PANAMA: довжина — 289,1 м, дедвейт —
117 366 тонн; Ну і пальма першості – знов-таки, за судном з залізорудним концентратом: •
MINERAL EDO: довжина – 291,94 м, дедвейт — 206 600 тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ
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АО "Укрзализныця" увеличила чистую
прибыль - до 204 млн грн
25.04.2019

АО "Укрзализныця" по итогам 2018 г. увеличила чистую прибыль на
78% по сравнению с 2017 годом - до 203,9 млн грн, сообщил глава
"Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.
Согласно сообщению, чистый доход от реализации вырос на 12,8% - до 83,4 млрд
грн. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 16 млрд грн, рентабельность EBITDA
- 19,2%. Капитальные инвестиции за прошлый год выросли на 55% - до 16,9 млрд грн,
доходы от перевозок грузов и пассажиров составили 76 млрд грн. "Впервые за много лет
сумма реализованных капитальных инвестиций не только покрыла амортизацию, но и
превысила ее. Капинвестиции "Укрзализныци" в 2018-м достигли максимума за пять лет.
Следующее - в 2018 году мы постепенно приблизили стоимость перевозки грузов к
рыночной цене. И это один из тех внутренних ресурсов, который смогли с серой зоны
направить на нужды компании", - прокомментировал результаты глава ведомства. Аудит
финотчетности "Укрзализныци" подтвердила компания Ernst & Young.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компанія "Лемтранс" позбулася в суді
вимог ДФС на 190 млн грн
07.05.2019

Окружний адмінсуд м. Києва 22 квітня частково задовольнив позов
ТОВ “Лемтранс” (справа №640/1470/19) і скасував податкові повідомленнярішення Офісу великих платників податків ДФС від 01.11.2018.
Мова йде про: №0004454712, яким позивачу збільшено суму грошового
зобов`язання за податком на прибуток підприємств, створених за участю іноземних
інвесторів на 146,7 млн грн (у т.ч. за податковим зобов`язанням - 124,2 млн грн, за
штрафними санкціями - 22,5 млн грн); №0004444712, яким позивачу збільшено суму
грошового зобов`язання з ПДВ на 44,2 млн грн (в т.ч. за податковим зобов`язанням - 35,4
млн грн, за штрафними санкціями - 8,8 млн грн). Суд серед іншого констатував, що
“позивачем дотримано вимоги чинного законодавства при визначенні грошового
зобов`язання по виплаті дивідендів в іноземній валюті на підставі рішень, прийнятих
загальними зборами господарського товариства відповідно до законодавства та статуту”
(цитата). Також суд зазначив, що “у позивача наявні всі необхідні документи,
обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського
та податкового обліку, для формування податкового кредиту”, а відповідач не надав
“належних та допустимих доказів на підтвердження того, що фінансово-господарські
операції між позивачем та його контрагентом ТОВ «Абсолют Транс» не були спрямовані на
настання реальних наслідків фінансово-господарської діяльності” (цитати). За даними
держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ “Лемтранс” є Рінат Ахметов.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua


КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ПАТ «Київметробуд» за 60 млн грн відремонтує
три станції підземки
25.04.2019

КП «Київський метрополітен» у березні-квітні за результатами
тендерів уклало три угоди з ПАТ «Київметробуд» про капітальний ремонт
трьох станцій метрополітену на загальну суму 59,55 млн грн.
Про це повідомляється у системі ProZorro. До осені 2019 року мають відремонтувати
станції «Політехнічний інститут», «Шулявська» і «Сирець» для забезпечення вільного
доступу маломобільних груп населення. Зокрема замінять турнікети, кабелі живлення
турнікетів та звукових орієнтирів, систему навігації, бар’єри, поручні, годинники і двері з
улаштуванням крайніх із шириною проходу 90 см, причому алюмінієві частини дверей
будуть стійкими до стирання, а скло – до ударів. Підсумкові відомості ресурсів і кошториси
не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет
можливого завищення. Гарантійний строк на роботи складає 10 років, на обладнання й
устаткування – 5 років. Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі 0,5% від
їхньої вартості. На заробітну плату відведено по 4%, а на прибуток – по 1% загальної
вартості підряду. Сума угод на 0,7% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у
59,97 млн грн. На одному тендері єдиним конкурентом було ПП «Форт-Плюс» Олега
Смірнова із Запорізької області, а на інших двох – ТОВ «Енергодарбудмеханізація» Олексія
Скільсари з Енергодара Запорізької області, яке в 2017 р. було генеральним підрядником
метрополітену зі скандального капремонту станції «Лівобережна» за 24,74 млн грн. Поліція
веде справу проти «Київського метрополітену» та «Енергодарбудмеханізації» щодо
згаданого капремонту станції «Лівобережна». У ній згаданий і нинішній суперник «ФортПлюс», у якого суд у серпні 2017 р. дозволив вилучити якісь документи.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-independent.com


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

Компания "Нова пошта" завершила размещение
облигаций серии "А" на 300 млн грн
23.04.2019

Компания "Нова пошта" завершила размещение облигаций серии "А"
на 300 млн грн. Об этом сообщили в Райффайзен Банк Авале, который
выступил андеррайтером этого дебютного выпуска.
Наибольший спрос был зафиксирован со стороны банков и страховых компаний,
некоторый спрос был со стороны пенсионных фондов и КУА. Облигации выпущены на срок
до 14 августа 2020 г. Доходность на первый купонный период – 22% годовых. В.Масна
также сообщила, что Райффайзен Банк Аваль будет поддерживать обращение этих
облигаций на вторичном рынке. "Конечно, мы будем поддерживать данный выпуск. В
планах - возможность получить кредитный рейтинг выпуска и включить облигации в
биржевой список", – сказала представитель андеррайтера. Привлеченные от размещения
средства "Нова пошта" направит на модернизацию инфраструктуры логистики, повышение
уровня обслуживания клиентов, улучшение условий работы сотрудников. Кроме этого,
компания осуществит крупные инвестиции в серверное оборудование для модернизации
IТ-инфраструктуры; приобретение контейнеровозов и прицепов к ним, модернизацию сети
отделений. Отметим, количество отделений и почтоматов "Новой Почты" увеличилось в
Украине до 2 тысяч 886 точек. По информации оператора, в результате развития сети с
начала года уже появились новые отделения в 89 населенных пунктах. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, delo.ua

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

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

Укрпошта в І кварталі 2019 р. отримала понад
221 млн грн прибутку

Антимонопольный комитет закрыл дело против
“Киевстар”, Vodafone и lifecell
26.04.2019

Укрпошта за результатами І кварталу цього року отримала 221,4 млн
грн чистого прибутку. Чистий дохід підприємства порівняно з І кварталом
2018 року становить майже 1,9 млрд грн, що на 22,1% більше.
«Понад 221 млн грн чистого прибутку – один з кращих квартальних показників
Укрпошти. Ми зростаємо як за обсягами, так і за доходами в наших ключових напрямах –
внутрішніх і міжнародних відправленнях та фінансових послугах. Перебудова
технологічних процесів, налагодження ефективності роботи мережі, оновлення
інфраструктури та ретельна праця над якістю обслуговування закономірно дають
позитивний результат. Це спільний успіх нашої багатотисячної команди. Ми можемо ще
краще. Але для цього вкрай важливо чітко визначити правила та вартість надання
соціальних послуг, зокрема пов’язаних з доставкою пенсій. У цьому питанні ми
розраховуємо на результативний діалог з урядом та Верховною Радою», – підкреслив
генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Нагадаємо, Укрпошта здійснює
доставку пенсії понад 4,1 млн пенсіонерам. Укрпошта налічує більш як 11000 відділень. Це
найбільша мережа в Україні, і часто єдина можливість отримати фінансові послуги для 16
млн українців, які проживають в невеликих містах та селищах.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ "Укрпошта"
Сервис доставки Glovo привлек $169 млн. Общая сумма
инвестиций достигла $346 млн
08.05.2019

Сервис курьерской доставки Glovo привлек $169 млн инвестиций в
рамках раунда D. Инвесторами выступили компании Lakestar, Drake, Idinvest
Partners и Korelya Capital.
Привлеченные средства Glovo вложит в несколько направлений. Компания хочет
увеличить штат технических сотрудников, набрав 300 IT-специалистов. Кроме этого,
сервис расширит категории услуг, которые касаются не только еды, но и доставки одежды
из химчистки, алкоголя, товаров из аптек и продуктов из супермаркетов. В рамках
последнего направления стартап работает над инструментом dark supermarkets, в рамках
которого супермаркеты хранят до 1000 наименования специально для курьеров Glovo.
«Таким образом время доставки продуктов из супермаркета составит 20 минут после
оформления заказа. Этот раунд инвестиций будет способствовать расширению dark
supermarkets на приоритетных для компании рынках», — прокомментировали в компании.
Glovo также продолжит развивать свой новый проект Cook Room — «удаленная» кухня. «На
сегодня мы открыли такие кухни в нескольких городах Испании и стремимся расширить
сеть по всему миру», — отметили представители сервиса. За время существования Glovo
привлек около $346 млн инвестиций. Стартап был основан в Барселоне в 2015 году и сейчас
работает в 23 странах, включая Украину. В Украине Glovo запустился в 2018 году и сейчас
доступен в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Прикордонники відписали «Датагруп» на
послуги зв’язку ще 97 млн
14.04.2019

Військова частина 2428 Державної прикордонної служби України 29
березня уклала угоду з ПрАТ «Датагруп» про послуги телефонного зв’язку та
передачі даних на 96,90 млн грн. Про це повідомляється у системі
«Прозорро».
На рік орендували супутникові, проводові, радіорелейні канали зв’язку для своїх
потреб. Цілодобові послуги проводових і радіорелейних каналів (цифрових потоків) із
надійністю не нижче 99,9%, коефіцієнтом помилок не нижче 10-7 і затримкою в каналі
зв’язку в одну сторону до 40-3 залежно від пропускної спроможності коштують на місяць із
ПДВ: 10 000 Мбіт/сек. – 54 000 грн; 3 500 Мбіт/сек. – 42 000 грн; 1 000 Мбіт/сек. – 36 224
грн; 400 Мбіт/сек. – 29 497 грн; 100 Мбіт/сек. – 25 350 грн; 50 Мбіт/сек. – 17 725 грн; 40
Мбіт/сек. – 16 020 грн; 20 Мбіт/сек. – 12 600 грн; 10 Мбіт/сек. – 9 550 грн. Нинішню
додаткову закупівлю в попереднього постачальника провели за переговорною процедурою
для сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами від нього. В
обґрунтуванні замовник послався на експертний висновок НДІ електроніки і
мікросистемної техніки НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» і довідку від Торгово-промислової
палати України про єдиного вітчизняного постачальника телекомунікаційних послуг з
передавання даних по супутникових каналах зв’язку у діапазоні радіочастот. Фірму
«Датагруп» заснували у 2001 р. Олександр Кардаков, Олександр Данченко, ЗАТ «Інком» того
ж Кардакова навпіл з Сергієм Скуртовим, а також ЗАТ «ІКС-Україна». …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
В компании «Зеонбуд» появились
новые владельцы

АО "Укртелеком" увеличил EBITDA –
до 427 млн грн
24.04.2019

ПАО "Укртелеком" в январе-марте т.г. увеличил EBITDA на 11% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 427 млн грн, сообщил
генеральный директор оператора Юрий Курмаз.
По его словам, маржа EBITDA за этот период возросла на 2 процентных пункта - до
26%. Чистый доход за отчетный период увеличился на 3% -до 1,665 млрд грн. Ю.Курмаз
добавил, что доход от телекоммуникационных услуг в первом квартале текущего года
снизился на 1,4% по сравнению с первым кварталом 2018 года - до 1,416 млрд грн. В
январе-марте оператор предоставил услуги частным абонентам более чем на 922 млн грн,
бизнес-пользователям - на 348 млн грн. В то же время Ю.Курмаз отказался называть
чистый финансовый результат за первый квартал. "Я считаю нецелесообразным говорить о
чистой прибыли по итогам первого квартала с учетом того, что с 1 января этого года
существенно поменялся ряд стандартов финансовой отчетности, оказывающих
существенное влияние на определение чистой прибыли. При этом отмечу, что в первом
квартале мы достигли существенной прибыли", - заявил он. Доходы от предоставления
услуг широкополосного интернета за этот период выросли на 8,5% - до 488 млн грн. Этот
рост, по словам Ю.Курмаза, полностью компенсирует сокращение доходов от
фиксированной телефонии, составивших 726 млн грн. Ю.Курмаз также отметил, что
сокращение количества абонентов обусловлено в первую очередь существенным влиянием
краж кабельной инфраструктуры, и лишь во вторую - естественным оттоком абонентов. К
концу первого квартала "Укртелеком" обслуживал 2,75 млн абонентов фиксированной
связи со средним ARPU 62, 4 грн, 1,15 млн абонентов услуги доступа к интернет со средним
ARPU 100,3 грн и 83,3 тыс. абонентов телевидения в В2С-сегменте. Доходы в этом сегменте
от телефонии сократились на 3,5% - до 542 млн грн, доходы от услуги предоставления
доступа к интернет выросли на 9,5% - до 353 млн грн. В В2В сегменте оператор
обслуживает 843 тыс. абонентов фиксированной телефонии со средним ARPU 71,9 грн без
ПДВ (68,2 грн в 2018 году), 157 тыс. абонентов услуги интернет со средним ARPU 192, 6 грн
(167,8 грн в 2018 году). Кроме того, "Укртелеком" предоставляет 19 тыс. линий облачной
АТ (рост на 35%), 4,3 тыс. юнитов датацентра, обслуживает 1,4 тыс. экранов бизнестелевидения (потоковое видео, рост на 23% к количеству и доходу). Доходы в В2В сегменте
от телефонии за указанный период незначительно снизились с185 млн грн до 184 млн грн,
от услуги предоставления доступа к интернет выросли на 10% - до 92млн грн, от передачи
данных - на 2,3%, до 43 млн грн. Ю.Курмаз также отметил возросшую дебиторскую
задолженность государства перед оператором за предоставление услуг льготным
категориям населения - по итогам 1 кв. 2019г она составила 191 млн грн, при этом 110 млн
грн - долг столицы и Киевской области. В январе-марте 2019 года платежи и сборы в
бюджеты всех уровней, осуществленные оператором, составили 410 млн грн - на 21%
меньше, чем за аналогичный период 2018 года. За первый квартал оператор подключил по
оптической технологии GPON 17 сел в Хмельницькой, Житомирской, Черновицкой,
Харьковской, Луганской и Ривненской областях. Как сообщалось, "Укртелеком" завершил
2018 год с чистой прибылью 506,9 млн грн (согласно аудированной отчетности), что на
45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. Выручка оператора за минувший год сократилась
на 2,3% - до 6,449 млрд грн. "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в
Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного
оператора стандарта 3G/UMTS. ФГИ Украины по итогам объявленного осенью 2010 года
конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке"
австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского
бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Финансовые результаты Vega за I квартал 2019 г.:
148,4 млн чистого дохода и рост EBITDA
25.04.2019

18.04.2019

У провайдера цифрового эфирного телевидения Зеонбуд (Т2)
сменились владельцы. Теперь 75% компании принадлежит гражданам
Латвии. Об этом сообщает издание tech.liga.net
Провайдер опубликовал структуру собственности за 2018 г. Согласно сообщению,
Зеонбудом по-прежнему владеет кипрский офшор Planbridge Ltd. Этим офшором в свою
очередь владеют еще пять других – CliffPort Complex Ltd (16,68%, зарегистрирован на
Британских Виргинских островах, принадлежит гражданину Латвии Сергею Никитину),
BrightWill Industrial Ind (16,66%, Британские Виргинские о-ва, принадлежит гражданину
Латвии Андрею Стамбулиди), BondWall Exrpess Ltd (16,66%, зарегистрирован на
Британских Виргинских о-вах, принадлежит гражданке Латвии (Алисе Живаловой), Follberg
Investment Ltd (25%, Британские Виргинские о-ва, принадлежит двум гражданам Латвии –
Вадиму Седанову и Игорю Твердову). Еще 25% по-прежнему контролирует Adisson Trading
Ltd (Белиз). Через еще два офшора ее контролирует британец Томас Адриан Дэвид Миллз.
Ранее 75% Зеонбуда контролировали через офшорки три киприота – Деметрис Феллас,
Ренос Мичалаки Янгоу, Дякоу Грегорис. Сделка с латвийцами состоялась 11 ноября 2018 г.
Ранее несколько участников рынка рассказывали журналистам LIGA.net, что в составе
акционеров Зеонбуд изменения: новый совладелец может оказаться близок к президенту
Петру Порошенко. Впрочем, эта информация имеет статус слухов. Официальных
комментариев, а тем более документальных подтверждений, никто давать не хочет. В
числе старых реальных владельцев Зеонбуда назывались Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ,
Александр Янукович. Такую информацию давал экс-глава парламентского комитета по
вопросам свободы слова Николай Томенко. Впрочем, официальных подтверждений этому
тоже не было. СКМ, Зеонбуд опровергали эту информацию.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
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Антимонопольный комитет закрыл дело против трех мобильных
операторов – “Киевстар”, Vodafone Украина и lifecell, возбужденное по
фактам недобросовестной рекламы.
“Принято решение о закрытии дела в связи с выполнением рекомендаций Антимонопольного комитета Украины в полном объеме и в установленные сроки”, – говорится в
информации о решении Антимонопольного комитета. Отмечается, что решение о
необходимости устранения нарушений тремя мобильными операторами были приняты 11
и 12 декабря 2018 года. В декабре 2018 года, по взаимным жалобам самих мобильных
операторов, АМКУразработал рекомендации, с которыми компании «Киевстар», «Vodafone
Украина» и lifecell должны были воздержаться от употребления в рекламе формулировок,
которые не могут быть подтверждены фактическими данными и могут вводить в
заблуждение потребителей. По словам Государственного уполномоченного АМКУ Марии
Процишен, в АМКУ признали, что использование таких слов, как «наибольшее покрытие»,
«самая большая скорость», «лидер» создают у потребителя рекламы восприятие
первенства и могут повлиять на покупку услуг.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

По итогам первого квартала 2019 года чистый доход Vega составляет
148,4 млн грн, в т. ч. доход от предоставления услуг Интернет, передачи
данных и другой доход - 83 млн грн, что на 5% больше прошлогоднего.
Компания продолжает развивать бизнес, постепенно увеличивая финансовые
результаты. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года телекоммуникационная
группа на 11% улучшила EBITDA. За три месяца текущего года она составляет 35,1 млн грн.
Оператор повышает операционную эффективность и инвестирует в развитие магистралей
и оптических сетей. Размер капитальных инвестиций вырос на 12% и за 3 месяца
инвестировано 19,2 млн грн. «Чтобы в дальнейшем обеспечивать своим абонентам
качественные телекоммуникационные услуги, мы фокусируем свои силы на модернизации
сетей и активно переводим клиентов из меди на оптические технологии, которые
обеспечивают пользователям не только высокое качество, но и увеличение скорости
доступа, позволяя получать такие современные услуги, как интерактивное ТВ с
разрешением высокой четкости», - прокомментировал Мурат Чинар, Генеральный
директор национального телеком-оператора Vega. Vega на 2,5% повысила показатель
абонентской базы Интернет по оптическим сетям и на 13,1% увеличила доходы от
предоставления доступа в Интернет по оптическим сетям (по сравнению с I кварталом
2018 года). В целом ARPU (средний доход на одного пользователя) увеличился на 20%.
Отметим, национальный телеком-оператор Vega стал спонсором единственного на сегодня
официального конкурса государственного уровня, который поддерживает инновационную
деятельность студентов-связистов. В конце марта в Одесской национальной академии
связи им. А.С. Попова прошла научно-практическая конференция студенческих научных
работ по специальности «Телекоммуникации и связь». …
Читать полностью >>>
По материалам SCM
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Ощадбанк, як і укрексімбанк, скаржиться, що ДВС
не стягує "телефонні" борги з Ахметова

ЕБРР планирует в 2019 году увеличить объем инвестиций
в украинскую экономику до $1 млрд
06.05.2019

Госпсуд Києва залишив без розгляду скаргу Ощадбанку на “бездіяльність” відділу примусового виконання рішень департаменту Державної
виконавчої служби Міністерства юстиції (в справі №910/8153/17).
Згідно з судовими матеріалами, рішенням Госпсуду м. Києва від 14.09.2017 по цій
справі, залишеним без змін постановою Київського апеляційного госпсуду від 21.11.2017,
частково було задоволено позов Ощадбанку та стягнуто з ТОВ “ЕСУ” (є власником 92,79%
акцій “Укртелекома”; кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов) 850,7 млн грн заборгованості (за
облігаціями). 11.12.2017 на виконання цих рішень судом було видано відповідний наказ.
15.03.2018 Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку та скасував
рішення судів першої й апеляційної інстанції в частині надання боржнику річної відстрочки
на сплату боргу (додамо, що в рамках іншого спору 02.05.2018 Верховний Суд задовольнив
касаційну скаргу Ощадбанку та скасував ще одну річну відстрочку на виконання судового
рішення про стягнення з ТОВ «ЕСУ» на користь Ощадбанку 960 млн грн, - ред.).. 24.04.2019
Ощадбанк подав скаргу в Госпсуд м. Києва на на бездіяльність держвиконавців, яка, на
думку держбанку, полягає у невинесенні постанови про відкриття виконавчого
провадження щодо примусового виконання наказу господарського суду міста Києва від
11.12.2017 у справі №910/8153/17. Ощадбанк просив суд зобов’язати відділ примусового
виконання рішень департаменту Державної виконавчої служби Мін’юсту винести
постанову про відкриття виконавчого провадження щодо примусового виконання наказу в
цій справі. Відповідно до судових матеріалів, Ощадбанк звернувся до держвиконавців із
заявою про відкриття виконавчого провадження №55/2-09/1732 від 28.11.2018, яка була
направлена до ДВС листом з описом вкладення 06.12.2018 за №0318901305510. Як
зазначається, відділ примусового виконання рішень департаменту ДВС Мін’юсту отримав
цю заяву 07.12.2018. Госпсуд м. Києва констатував, що відповідно положень Закону «Про
виконавче провадження», постанову про відкриття виконавчого провадження державний
виконавець мав винести 10.12.2018. Водночас скарга Ощадбанку мала бути подана до суду
впродовж 10 робочих днів з дня, коли держбанк дізнався або мав дізнатися про порушення
його права. “Скаржником [Ощадбанком] пропущено визначений чинним законодавством
строк для подання скарги на дії державного виконавця. Разом з тим, відповідно до ч.2
ст.341 Господарського процесуального кодексу України пропущений з поважних причин
строк для подання скарги може бути поновлено судом. Матеріали скарги не містять
клопотання скаржника про поновлення пропущеного строку для подання скарги на дії
державного виконавця. За таких обставин суд приходить до висновку, що скаржником
пропущений встановлений чинним законодавством десятиденний строк оскарження
рішень державного виконавця без надання доказів поважності причин пропуску. За
відсутності обґрунтованого клопотання про поновлення пропущеного строку для подання
скарги, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для прийняття поданої
скарги до розгляду, а відтак остання підлягає залишенню без розгляду”, - йдеться в ухвалі
Госпсуду м. Києва від 26.04.2019. Нагадаємо, в березні 2017 року ТОВ “ЕСУ” мало погасити
облігації на 4,6 млрд грн, однак не зробило цього (тобто допустило дефолт). Найбільші
держателі цих паперів - Ощадбанк та Укрексімбанк (як повідомлялося, в кожного з них у
портфелі облігації на суму біля 2 млрд грн). Випуск цих паперів сприяв процесу
приватизації "Укртелекома". У 2015 р. “Укртелеком” приєднався до переговорів ТОВ "ЕСУ" з
Ощадбанком і Укрексімбанком щодо боргу його власника по облігаціям. Тоді «Укртелеком»
взяв на себе зобов`язання викупити у них облігації ТОВ "ЕСУ" загалом на 2 млрд грн (по 1
млрд грн у кожного з держбанків) та сплатити відсотки (в строк не пізніше 15.03.2017). У
заставу держбанкам були передані акції “Укртелекома”. Планувалося, що погашення боргів
відбудеться за рахунок коштів від продажу 3G-оператора "Тримоб" для “МТС Україна”, але
ця угода зірвалася (на фоні відсутності згоди Фонду держмайна на її проведення). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в
2019 г. увеличить объем инвестиций в украинскую экономику до $1 млрд,
сообщила глава украинского офиса ЕБРР Марина Петрив.
"Те $0,5 млрд, которые ми инвестировали в прошлом году - это было совсем неплохо.
В этом году мы искренне надеемся до двух раз увеличить (объем инвестиций в Украину ИФ)", - сказала она на встрече в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), посвященному
ожиданиям бизнеса от президентских выборов, в Киеве в четверг. При этом она отметила
важность последовательности и предсказуемости дальнейшей экономической политики.
"Надеемся, что не будет разворота", - подчеркнула М.Петрив. "Происходящие изменения
(политические - ИФ) несут как риски, так и возможности. Мы очень рассчитываем на
взвешенную экономическую политику, которая позволит ускорить тот рост, который уже
начался в украинской экономике", - сказала она в комментарии агентству "ИнтерфаксУкраина". При этом глава украинского офиса ЕБРР подчеркнула необходимость
продолжения сотрудничества с МВФ. "Мы надеемся, что в первую очередь будет
продолжена работа по программе МВФ. Мы уже видим инвесторов, готовых приходить в
экономику (Украины – ИФ). Самое главное - не пугать инвесторов, не принимать
неожиданных экономических решений", - добавила М.Петрив.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua


РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Укрексімбанк уклав Угоду про співробітництво з Державною
експортно-кредитною агенцією Китаю
17.04.2019

Державний експортно-імпортний банк України (Укрексімбанк) та
Китайська корпорація страхування експортних кредитів (SINOSURE) 17
квітня у Києві уклали Рамкову угоду про співробітництво.
Від Укрексімбанку Рамкову угоду підписав Голова Правління Олександр Гриценко,
від китайської сторони – Президент SINOSURE Wang Tingke. Угодою передбачено, що
SINOSURE надаватиме страхову підтримку за проектами, щодо яких подано заявки через
Укрексімбанк та укладено контракти китайськими підприємствами в Україні. Зокрема,
йдеться про реалізацію будівельних проектів в Україні та інших країнах, в яких
Укрексімбанк бере участь, а також у галузях інфраструктури, сільського господарства,
енергетики, транспортування, нафтогазової галузі, хімічної промисловості, придбання
великогабаритних механічних та електричних виробів і повнокомплектного обладнання
тощо. Загальний ліміт фінансового страхування від SINOSURE для використання
Укрексімбанком становитиме 500 млн. дол. США. Строк кредитування (в тому числі період
доступності, пільговий період та строк погашення) встановлюватиметься залежно від
параметрів кожного окремого контракту та може сягати до 15 років. «Укладена вперше з
українським банком Угода про співробітництво з Китайською корпорацією страхування
експортних кредитів є знаковою подією, адже відкриває великий потенціал для
розширення каналів зовнішнього фінансування ключових галузей національної економіки,
– зазначив Голова Правління АТ «Укрексімбанк» Олександр Гриценко. – Як надійний та
ефективний партнер Укрексімбанк продовжуватиме використовувати свій великий досвід
у підтримці та реалізації масштабних фінансових проектів задля сприяння двосторонньому
економічному, торговельному та інвестиційному співробітництву».
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Укрексімбанк»
Справа ПриватБанку: суд ухвалив ще одне рішення
на користь Коломойського

ФІНАНСОВІ РИНКИ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

20.04.2019

Українському споживачу фінпослуг бракує
базових фінансових знань
18.04.2019

Представники Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»
представили результати опитування з фінансової грамотності, яке вперше
в Україні проводилося згідно з методикою ОЕСР наприкінці 2018 року.
Як повідомляється на офіційній сторінці Проекту у Facebook, презентація відбулася в
рамках експертної дискусії «Чи фінансово грамотні українці? Стратегічні висновки із
загальнонаціонального дослідження», організованій Проектом USAID та Національним
банком. Під час заходу Заступник керівника Проекту USAID «Трансформація фінансового
сектору» Юлія ВІТКА зазначила, що основний висновок дослідження – українці займають
останню сходинку за рівнем фінансової обізнаності серед усіх країн, що проводили
аналогічне дослідження. Українському споживачу фінансових послуг бракує базових
фінансових знань, для того щоб повноцінно орієнтуватися в сучасному економічному світі.
Але найнижчі показники українці мають за показниками ставлення до фінансів та
фінансової поведінки. Зокрема, українці схильні більше витрачати, ніж заощаджувати;
якщо й заощаджують, то переважно в готівці та вдома; не думають про довгострокову
перспективу та не планують свої фінанси; не мають достатньо фінансової культури і не
почуваються комфортно, обговорюючи питання про гроші. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finpost.com.ua
 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Національний банк оскаржить рішення суду про розірвання договору
особистої поруки Ігоря Коломойського. Про це повідомляє УНН із
посиланням на прес-службу Нацбанку України.
“Національний банк обурений рішенням Печерського районного суду м. Києва від 20
квітня про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами
рефінансування ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал”, — йдеться у
повідомленні. “Ігор Коломойський продемонстрував небажання виконувати взяті на себе
зобов’язання добровільно, незважаючи на важкі наслідки, які українська держава змушена
понести внаслідок його дій. Задля уникнення солідарної відповідальності, у вересні 2017
року він звернувся до суду з вимогою розірвати зазначені договори поруки. Сьогоднішнє
судове рішення на користь Ігоря Коломойського не набрало законної сили і, безумовно,
буде оскаржено в апеляційному порядку”, — повідомив начальник управління претензійнопозовної роботи юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.
Національний банк занепокоєний результатами розгляду судових справ в судах першої
інстанції, адже це рішення вже третє не на користь держави за останні три дні. “Чергове
рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової
стабільності в Україні у майбутньому. Це рішення суду також ускладнює захист інтересів
держави у судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих
банку та державі колишніми власниками ПриватБанку”, — додав Віктор Григорчук. У 2018
році Нацбанк подав 4 позови до українських судів та один позов до Cуду першої інстанції в
Женеві у Швейцарії та Україні проти Ігоря Коломойського задля погашення кредитів
рефінансування ПриватБанку. 19 березня 2019 року Верховний Суд України задовольнив
касаційні скарги НБУ та зобов’язав Господарський суд Дніпропетровської області
розглянути зазначені позови. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Чистая прибыль АО "Райффайзен Банк Аваль"
составила 1 млрд грн

Международная финансовая корпорация войдет в капитал
"Укргазбанка" до конца года, – Маркарова
18.04.2019

Международная финансовая корпорация (IFC) готова войти в капитал
государственного "Укргазбанка" до конца 2019 г. Об этом заявила министр
финансов Оксана Маркарова.
"После поездки в Вашингтон мы убедились, что переговоры с IFC – на финальном
этапе. До конца года в первом из госбанков у нас будет международный партнер", – сказала
глава Минфина. "Мы уже активно работаем с Международной финансовой корпорацией и,
возможно, в этом году будут следующие шаги по вхождению IFC в капитал банка", –
добавила Маркарова. Как сообщалось, в феврале Министерство финансов, Международная
финансовая корпорация (IFC) и государственный АБ "Укргазбанк" начали оценку и
структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка. Летом
2018 г. глава министерства финансов Оксана Маркарова прогнозировала, что
Международная финансовая корпорация (IFC) может войти в капитал "Укргазбанка" до
конца 2018 года. Напомним, 14 ноября 2017 года "Укргазбанк", Министерство финансов и
IFC подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке процесса привлечения
стратегического финансового инвестора в капитал "Укргазбанка".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

55

29.04.2019

Чистая прибыль АО "Райффайзен Банк Аваль" (Киев) в январе-марте
2019 года составила 1,079 млрд грн, что на 21,9% меньше, чем за
аналогичный период 2018 года (1,381 млрд грн).
Как указывается в квартальной отчетности банка на его сайте, чистые процентные
доходы банка за первые три месяца текущего года выросли на 6,3% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года - до 1,740 млрд грн. Его активы с начала года
уменьшились на 3,8% - до 70,526 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на
3,3% - до 45,278 млрд грн. Обязательства банка с начала года сократились на 6,3% - до
57,804 млрд грн. Уставный капитал банка в первом квартале не изменился - 6,153 млрд грн,
а совокупный собственный капитал вырос на 9,4%, до 12,721 млрд грн. Райффайзен Банк
Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2019 года, Raiffeisen Bank
International владел 68,27% уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%. Согласно
данным Нацбанка Украины, Райффайзен Банк Аваль на 1 января 2019 года по размеру
общих активов занимал 5-е место (83,664 млрд грн) среди 77 действующих в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Чистая прибыль Укрэксимбанка
составила 395 млн грн

УкрСиббанк в I кв.-2019 увеличил чистую
прибыль на 1,8%
30.04.2019

08.05.2019

Чистая прибыль Укрэксимбанка в январе-марте 2019 г. составила
395,323 млн грн, что на 52,9% больше, что аналогичный период 2018 года
(258,592 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.
Чистые процентные доходы банка за первые три месяца года снизились на 39,6% по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 355,427 млн грн. Его активы с
начала года возросли на 0,6% - до 162,523 млрд грн, при этом кредиты клиентам
уменьшились на 4,2% - до 69,429 млрд грн. Обязательства банка с начала текущего года
выросли на 0,4% - до 153,804 млрд грн. Уставный капитал банка в первом квартале
сохранился на уровне 38,730 млрд грн, а совокупный собственный капитал вырос на 3,3% до 8,718 млрд грн. Укрэксимбанк, единственным собственником которого является
государство, создан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019
года по размеру общих активов (232,064 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 77
действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Чистая прибыль УкрСиббанка (Киев) по итогам января-марта 2019
года составила 622,927 млн грн, что на 1,8% больше, чем за аналогичный
период 2018 года, сообщается в квартальной отчетности банка.
Согласно отчету, чистый доход от банковской деятельности в первом квартале
текущего года возрос на 16,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до
1,577 млрд грн. Активы за три месяца сократились на 5,3% - до 43,238 млрд грн, в том числе
кредиты клиентам - на 12,8%, до 22,807 млрд грн. Обязательства банка с начала года
снизились на 7,5% - до 41,89 млрд грн, собственный капитал возрос на 9,3% - до 7,348 млрд
грн. Уставный капитал сохранился на уровне 5,069 млрд грн. УкрСиббанк основан в 1990
году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного
капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития - 40%. По данным НБУ, на 1
января 2019 года по размеру общих активов (56,498 млрд грн) УкрСиббанк занимал 9-е
место среди 77 действовавших банков в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

ПУМБ закінчив I квартал 2019 року з чистим
прибутком 756,9 млн грн

Украинский Альфа-Банк получил более 0,5 млрд грн
чистой прибыли
02.05.2019

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) закінчив І квартал
2019 року з чистим прибутком 756,9 млн грн, що на 55% більше аналогічного
показника минулого року.
Інші показники банку також зросли: операційний дохід ПУМБ на кінець березня
2019 року склав 1,8 млрд грн проти 1,4 млрд грн в першому кварталі 2018 року. Чистий
процентний дохід банку виріс на 35% до 1,2 млрд грн в порівнянні з аналогічним періодом
за 2018 рік, а чистий комісійний дохід збільшився на 60 млн грн, досягнувши 322 млн грн.
Власний капітал банку склав 7,1 млрд грн. Активи ПУМБ станом на 31 березня 2019 року
складають 46,8 млрд грн, а зобов’язання – 39,7 млрд грн. ПУМБ стабільно збільшує рівень
адекватності капіталу. На кінець І кварталу адекватність капіталу банку складає 17,78%
при нормативі 10%. Відзначимо, чистий прибуток ПУМБ за результатами 2018 року склав 2
млрд грн, що в 2,8 рази перевищує результат 2017 року. З такими показниками ПУМБ став 4
банком в Україні за розмірами прибутку за 2018 рік. Операційний дохід банку після
резервів склав 5,7 млрд грн, що на 50% більше порівняно з аналогічними показниками
минулого року. ПУМБ протягом 2018 сформував резерви в розмірі 0,5 млрд грн. Цей
показник у порівнянні з 2017 роком скоротився більш, ніж у двічі завдяки тому, що банк
практично повністю вирішив питання проблемної заборгованості.
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
Украинский Ощадбанк увеличил чистую прибыль
в январе-марте 2019 г.

08.05.2019

Чистая прибыль Альфа-Банка (Киев) по итогам января-марта 2019
года составила 526,919 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный
период 2018 года, сообщается в квартальной отчетности банка.
Согласно отчету, текст которого размещен на его сайте, чистый процентный доход
банка в первом квартале текущего года возрос на 20,4% по сравнению с соответствующим
периодом 2018 года - до 1,019 млрд грн. Активы за три месяца увеличились на 0,5% - до
60,618 млрд грн, тогда как кредиты клиентам сократились на 3,8% - до 31,235 млрд грн.
Обязательства банка с начала года сократились на 0,4% - до 55,048 млрд грн, собственный
капитал возрос на 10,5% – до 5,57 млрд грн, уставный капитал сохранился на уровне 12,179
млрд грн. В конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций
Укрсоцбанка от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом
которого в Украине является , в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в
размере 9,9%. В настоящее время группа ABH Holdings S.A. проводит консолидацию активов
в Украине, что приведет к созданию на базе Альфа-Банка (Украина) крупнейшего в стране
частного банка. АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси,
Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в
Великобритании. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру
общих активов Альфа - Банк занимал 6-е место (69,406 млрд грн), Укрсоцбанк – 11-е место
(42,241 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Проминвестбанк сменил председателя
набсовета

03.05.2019

Чистая прибыль государственного Ощадбанка (Киев) в январе-марте
т.г. составила 70,26 млн грн, что на 69% больше, чем в І квартале 2018 года
(41,57 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.
Чистый процентный доход банка за первые три месяца текущего года увеличился
на 7,1% - до 1,6 млрд грн, чистый комиссионный – на 29,5%, до 0,92 млрд грн. Активы
Ощадбанка с начала года снизились на 4,7% - до 207,6 млрд грн, в том числе кредиты
клиентам уменьшились на 0,5% - до 67,22 млрд грн. Банк уточняет, что суммарный
кредитный портфель на конец марта этого года составлял 129,77 млрд грн, под который
были сформированы резервы от ожидаемых кредитных убытков 62,56 млрд грн. В этом
кредитном портфеле на долю 10 крупнейших заемщиков банка приходились кредиты
общей суммой 60,44 млрд грн. Согласно отчету, в январе-марте 2019 г. Ощадбанк увеличил
стоимость недвижимости и другого имущества, перешедшего ему в собственность как
залогодержателю, с 0,96 млрд грн до 1,14 млрд грн. Обязательства банка с начала текущего
года сократились на 5,1% - до 188,94 млрд грн, а собственный капитал увеличился на 0,6%
– до 18,66 млрд грн, в то время как акционерный сохранился на уровне 49,72 млрд грн.
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов
Ощадбанк занимал 2-е место (290,9 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украинская "дочка" российского Сбербанка
потерпела миллиардный убыток
03.05.2019

В І квартале 2019 г. украинский филиал российского Сбербанка
получила убыток 1,017 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные
оборотно-сальдового баланса банка по состоянию на 1 апреля.
При этом за аналогичный период прошлого года банк получил прибыль в сумме
24,912 млн грн. Убытки Сбербанка связывают со значительными отчислениями в резервы 1,46 млрд грн. При этом активы Сбербанка сократились на 2,2 млрд грн и составляют
28,375 млрд грн. В то же время капитал банка в І квартале, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (4,712 млрд грн), увеличился до 6,99 млрд грн. Отметим, в начале
года Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на дочку российского Сбербанка в
Украине в размере почти 94,74 млн грн за повторное совершение рисковой деятельности в
сфере финансового мониторинга. Напомним, Апелляционный суд Киева отменил арест
акций и имущества Сбербанка Украина. Также было отменено постановление частного
исполнителя о запрете отчуждать любым способом все движимое и недвижимое
имущество банка и проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Харьковский банк "Грант" с 30 мая направит 32 млн грн
на выплату дивидендов
04.05.2019

Акционеры АО "Восточно-Украинский банк "Грант" решили направить
32 млн грн на выплату дивидендов за 2018 год. Дивиденды выплачиваются в
размере 0,80 грн на одну простую именную акцию.
Выплата дивидендов будет осуществляться с 30 мая до 23 октября 2019 года. По
данным НБУ, чистая прибыль банка за 2018 год составила 70,152 млн грн. АО "ВосточноУкраинский банк "Грант" основано в 1991 году. Основным акционером банка на начало
2019 года был Саркис Симовьян (прямое участие - 94,7187%, опосредованное - 96,8251%).
Среди других акционеров - его сын Ваган Симовьян (прямое участие 1,8579%,
опосредованное - 3,9643%) и его супруга Вера Симовьян (прямое участие 1,0884%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов
(1,51 млрд грн) банк "Грант" занимал 46-е место среди 77 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Проминвестбанк
освободил
от
обязанностей
председателя
наблюдательного совета Герхарда Вальдхайма и назначил вместо него
Сергея Будкина. Об этом говорится в сообщении банка.
Соответствующее решение приняли акционеры банка на собрании 25 апреля.
Будкин является управляющим партнером FinPoint Investment Advisers. В состав набсовета
банка также введены управляющий директор консалтинговой компании Hagen & Partners
Consulting Anstalt (Лихтенштейн) Хаген Хайнц Вернер и партнер юридической фирмы
Camerino Suppiej (Италия) Бартоломео Суппией вместо Клауса Малле и Лука Перетти.
Отметим, чистая прибыль украинского "Проминвестбанка" за 3 мес. т. г. составила 633,178
млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года его чистый убыток составлял
294,3 млн грн, отмечается в квартальной отчетности банка. Согласно отчету банка,
размещенному на его сайте, чистые процентные доходы банка в первом квартале 2019 г.
уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 46,2% - до
163,193 млн грн. Его совокупные активы с начала года уменьшились на 11% - до 12,295
млрд грн, в том числе кредиты клиентам сократились на 32,9% - до 5,818 млрд грн.
Совокупные обязательства банка за этот период уменьшились на 19,5% - до 8,850 млрд грн.
Уставный капитал банка сохранился на уровне 50,919 млрд грн, а совокупный собственный
капитал вырос на 22,6%, до 3,444 млрд грн. ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 г. У
российского "ВЭБа" - 99,7% его акций. Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января
2019 года банк с общими активами 51,311 млрд грн занимал 10-е место среди 77 банков.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Кипрская компания сконцентрировала более 25% акций
страховой компании "Брокбизнес"
17.04.2019

АМКУ предоставил Bosainvest Limited (Кипр) право на приобретение
акций ЧАО "Страховая компания "Брокбизнес" (Киев), что обеспечит
превышение 25% в высшем органе управления компании.
Согласно сообщению, ранее Bosainvest Limited не осуществляла деятельность на
территории Украины. Как сообщалось, по данным НКЦБФР на конец третьего квартала
2018 года 50% акций страховщика принадлежало ПАО "ЗНКИФ "Каскад-Инвест". В 2018
году компания собрала 230,06 млн грн валовых премий, что на 41,87% больше, чем годом
ранее. Объем страховых выплат и возмещений, произведенных компанией за 2018 год,
вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 29,45% и составил 90,49 млн
грн Собственный капитал СК "Брокбизнес" за прошлый год сократился на 6,31% и к 31
декабря 2018 года составлял 100,43 млн грн, денежные средства и их эквивалент составили
81,85 млн грн, что на 13,57% меньше, чем годом ранее, тогда как валовые обязательства
выросли на 5,39% - до 128,38 млн грн. Страховая компания "Брокбизнес" работает на
страховом рынке Украины с декабря 1993 года. На сегодня ее региональная сеть
насчитывает около 50 подразделений по всей территории Украины. Имеет 39 лицензий, из
них 20 - на добровольные, 19 - на обязательные виды страхования.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Ярославский рассказал о стратегии развития СК «ИНГО Украина»,
принадлежащей группе DCH
18.04.2019

СК «ИНГО Украина» обнародовала итоги успешной деятельности и
рассказала о планах технологической модернизации бизнес-процессов и
построении прибыльного страхового бизнеса.
«По итогам 2018 «ИНГО Украина» собрала свыше 1,2 млрд грн. страховых премий это на 14% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Прибыль компании
составила 24,76 млн грн», - сообщила пресс-служба компании в пресс-релизе об итогах
деятельности. Александр Ярославский, президент и основатель группы DCH, которая
является владельцем одной из лидирующих на страховом рынке компаний, в своем
обращении, опубликованном в годовом отчете компании, обратил внимание на правильно
избранную менеджментом «ИНГО Украина» сбалансированную бизнес-стратегию, а также
внедрение диджитал-инструментов в деятельности компании, которая демонстрирует
прибыльную стабильную деятельность. «Это наглядное свидетельство того, что
стратегическая линия выбрана верно, а работа CК «ИНГО Украина» в составе группы DCH
положительно повлияла на динамику развития компании. Важнейшим вектором, который
будет определять движение вперед, является внедрение современных digital-решений. Уже
сегодня многое сделано на этом пути, на очереди новые, интересные и полезные для
клиентов инновационные проекты. Я благодарю менеджмент и команду СК «ИНГО
Украина» за системный подход к ведению бизнеса. И уверен в успешном достижении
поставленных целей», - отметил Ярославский. «Компания оставляет неизменной свою
стратегическую задачу - прибыльный рост в течение 3-х лет. Для ее достижения «ИНГО
Украина» будет работать над повышением операционной эффективности и создавать
инновационную среду. Проекты развития онлайн-страхования и углубления
клиентоориентированности выходят на качественно новый уровень», - сообщает прессслужба страховой компании, ссылаясь на слова ее главы правления Игоря Гордиенко. По
итогам года компания сформировала сбалансированный рост сбора страховых премий.
Согласно сообщению компании, сборы по имущественным видам страхования превысили
более 591 млн. грн. А наибольшую динамику показали направления личных видов
страхования - премии компании за 2018 год в этом сегменте превысили 221 млн. грн., что
на 49% больше показателей 2017 г. Сборы по страхованию ответственности по итогам 2018
г. превысили 400 млн. грн. - это на 50% больше показателей 2017 года. «Компания успешно
работает как с розничными клиентами, так и с корпоративным сектором, благодаря чему
сохраняет сбалансированный портфель страховых премий», - сообщила пресс-служба
страховой компании «ИНГО Украина». ...
Читать полностью >>>
По материалам comments.ua
НАСК "Оранта" собрала 777 млн грн
страховых платежей
25.04.2019

НАСК "Оранта" (Киев) в 2018 году собрала 776,8 млн грн страховых
платежей, что на 27,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает служба
новостей издания fixygen.ua
Как сообщается в годовом отчете компании в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), по итогам
2018, фактически, основным направлением поступления страховых платежей является
транспортный портфель, который занимает 80,6% общего объема поступлений. При этом в
структуре самого транспортного портфеля 76,3% занимает ОСАГО. За отчетный период
НАСК "Оранта" передано в перестрахование страховых премий в сумме 47,127 млн грн, что
составляет 6,1% полученных страховых платежей. Доля страховых выплат уплаченных
перестраховщикам за отчетный период, составила 20,496 млн грн, что на 37,8% больше чем
годом ранее. Доля страховых выплат полученных от перестраховщиков в 2018 году
составляю 18,420 млн грн (+23%). Согласно отчету, результат проведенного стресстестирования по состоянию на 31 декабря 2018 года показал, что наиболее уязвимым
фактором, который может привести к существенной изменения величины нетто-активов
компании, может быть увеличение общей суммы выплат по ОСАГО на 30%. Для
минимизации этого риска компанией постоянно проводится мониторинг убыточности по
данному виду и в случае возникновения угроз по недостаточности страховых премий,
вводятся меры по повышению соответствующих коэффициентов или предоставляются
предложения в МТСБУ относительно пересмотра тарифной политики. Кроме того,
отмечается, что сумма приемлемых активов по состоянию на 31 декабря 2018 года
составляла 715,133 млн грн (в том числе непросроченная дебиторская задолженность по
договорам страхования и перестрахования 12,151 млн грн). Валюта баланса увеличилась на
106,279 млн грн. Количество штатных сотрудников компании составляет 1338 человек,
фонд оплаты которых 99,127 млн грн. Компания имеет 33 страховые лицензии. НАСК
"ОРАНТА" НАСК "Оранта" является правопреемницей "Укргосстраха", основанного 25
ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован в ОАО "НАСК "Оранта".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Страховая компания "ПЗУ Украина" (Киев) в 2018 году увеличила сбор
премий на 18% по сравнению с годом ранее - до 1,517 млрд грн, заключила
1,866 млн договоров, что (на 462 больше).
Ее страховые резервы на 31 декабря 2018 года составили 1,289 млрд грн, доля
перестраховщиков в страховых резервах - 790,7 млн. грн. Прибыль страховщика по итогам
2018 года составила 44,685 млн грн. Как отмечается в отчете, такой результат за год
получен благодаря продолжению сбалансированного развития каналов продаж,
подписанию эксклюзивного сотрудничества с Визовым центром и содержанию в рамках
пассивного перестрахования через брокерский канал большого авиариска (62 млн. грн.), а
также благодаря потенциалу рынка и рекламной поддержке, где наибольшее динамику
продемонстрировал канал интернет-продаж (в 2,7 раза), и входящему перестрахованию (в
2,4 раза). Стабильно высокие показатели, как и прежде, демонстрируют корпоративный
собственный канал продаж (268 млн грн.), канал международного страхования (197 млн.
грн). Более чем почти в 12 раз увеличились поступления страховых платежей по
страхованию здоровья на случай болезни, более чем в 3,3 раза - по страхованию
сельскохозяйственной продукции, более чем 2,7 раза - по страхованию железнодорожного
транспорта, более чем в 2,7 раза - по страхованию от несчастных случаев. Согласно отчету, в
планах компании на 2019 год - нарастить продажи на 6,3%, удержать долю страхового
рынка на уровне 3,4%. Приоритетным направлением деятельности СК "ПЗУ Украина"
считает туристическое страхование. Компания уже является лидером в этом сегменте,
занимая 2-е место среди страховых компаний Украины. Как отмечается в отчете,
дополнительным благоприятным фактором для упрочения позиций компании на рынке
является потенциальная возможность сотрудничества с материнской компанией PZU,
являющейся лидером страхового рынка Польши. К настоящему времени в компании
работает 660 штатных сотрудников, 15 - по совместительству. Фонд оплаты труда в 2018
году составил 136,586 млн грн. СК "ПЗУ Украина" работает на рынке с 1993 года.
Предоставляет полный спектр услуг в классическом сегменте страхования. Имеет более
100 региональных представительств по всей Украине. Ее услуги предлагают около 2 тыс.
универсальных агентов. СК "ПЗУ Украина" входит в состав страховой группы PZU (Польша).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Проблемными страховщиками
займется ФГВФЛ
08.05.2019

Члены Нацкомфинуслуг на заседании 7 мая одобрили новую редакцию
закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Об этом
сообщает служба новостей портала finclub.net
Согласно данному документу, комиссия предлагает передать работу с проблемными
и неплатежеспособными лайфовыми страховыми компаниями от Нацкомфинуслуг Фонду
гарантирования вкладов физлиц. Чтобы стать участниками системы гарантирования,
страховые компании придется отчислять часть премий в Фонд. В проекте закона говорится,
что для гарантирования страховых выплат будет создан отдельный фонд гарантирования
выплат, источниками наполнения которого являются начальные, регулярные, а также
специальные сборы со страховщиков – участников Фонда. Размер первоначального взноса
составляет 1% от размера уставного капитала (уплачивается в течение 30 дней после
получения лицензии на осуществление деятельности по страхованию жизни).
Действующие СК должны внести половину необходимой суммы в течение года после
вступления в силу закона, а вторую половину - на протяжении двух лет. Регулярные взносы
составят 1% от привлеченных премий в гривне и 1,2% - в валюте. Фонд приобретает права
страховщика на начало процедуры выведения Фондом с рынка участника, которому
аннулировано лицензию и на сумму, предоставленную Фондом принимающему
страховщику финансовой поддержки. Примечательно, что законопроект предусматривает
выплату за счет средств Фонда возмещения клиентам лайфовых страховых компаний,
которым Нацкомфинуслуг аннулировала лицензию после 23 ноября 2011 года. Этим же
законопроектом Нацкомфинуслуг хочет передать Фонду работу с проблемными
кредитными союзами: для них будет создан отдельный фонд гарантирования взносов
членов кредитных союзов. Как сообщал FinClub, Нацкомфинуслуг реанимировала идею
распространения на компании по страхованию жизни системы гарантирования банковских
вкладов. Обоснование простое: в обоих случаях речь идет о накоплениях граждан.
Лайфовым компаниям такая гарантия будет стоить в 1% от суммы привлеченных премий.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net



РИНОК ЛОМБАРДНИХ ПОСЛУГ

В Украине в два раза увеличился объем кредитования
населения через ломбарды
25.04.2019

Компания «АХА Страхование»
станет «ARX»
26.04.2019

Компания завершит ребрендинг к середине августа. Об этом FinClub
сообщил председатель правления «АХА Страхование» Андрей Перетяжко. Об
этом сообщает издание finclub.net
«В июле мы начнем массовую кампанию по ребрендендингу и рассчитываем уже к
середине августа полностью перейти на новое название», - сказал топ-менеджер. Компания
«AXA Cтрахование» будет работать под брендом «ARX», а компания «AXA Страхование
Жизнь - «ARX Life». Напомним, в октябре 2018г. французская АХА Group объявила о продаже
украинских «дочек» – страховых компаний «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни».
Покупателем 100% их акций выступил канадский холдинг Fairfax Financial Holdings Ltd. 23
апреля представитель АХА Group – председатель правления «АХА Страхование» Филипп
Вотле покинул копанию, а его место занял первый заместитель председателя правления СК
Андрей Перетяжко. Андрей Перетяжко рассказал, что ключевую роль в выборе нового
названия играли сотрудники. «Мы сотрудничали с четырьмя профессиональными
агентствами, но в итоге остановились на названии, которое предложили наши сотрудники.
Нам важно, что ARX в переводе с латыни означает «крепость», «бастион», как гарантия того,
что клиенты и дальше будут получать надежную защиту и качественные страховые
продукты», - пояснил выбор глава компании. Изменится и логотип страховщика. «Мы
отобрали три варианта, предложенные агентствами, а уже из них силами сотрудников
определили логотип-победитель», - сказал Андрей Перетяжко. По данным отраслевого
журнала Insurance Top, в 2018 году «АХА Страхование» привлекла 1,89 млрд грн страховых
премий, заняв по этому показателю второе место, а выплатила 887,54 млн грн (II место).
Существенную часть поступлений – 59,79% (1,13 млрд грн) – обеспечили договора КАСКО.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
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СК «ПЗУ Украина» в 2018г увеличила
сбор премий на 18%

В течение 2014-18 годов в Украине удвоились объемы кредитования
населения через ломбарды. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения УНН со
ссылкой на НКЦБФР.
Так в 2014 году украинцы получили в ломбардах 8.4 млрд грн, а в 2018 году уже 16,4
млрд грн. Постепенный рост происходил годами. Так, в 2015 году объемы кредитования
через ломбарды достигли 12,4 млрд грн, а в 2016 году уже 16,7 млрд грн. В 2017 году
произошло незначительное уменьшение объемов кредитования до 16,38 млрд грн. Пока
отсутствует информация об объемах выданных кредитов с начала 2019 года, ведь
Нацкомфинуслуг еще подводит итоги за первый квартал текущего года.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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Сеть «АТБ» обратила внимание на очень
мелкие населенные пункты
06.05.2019

Сеть Фора запустила сервис оплаты покупок
без касс и кассиров
18.04.2019

В начале апреля в сети Фора заработал новый сервис «Карманная
касса». Об этом RAU сообщила пресс-служба ритейлера, передает служба
новостей портала sostav.ua
В релизе компании отмечается, что это — удобный и быстрый способ совершения
покупок с помощью смартфона. Потребитель имеет возможность самостоятельно
отсканировать и оплатить товар через приложение в мобильном телефоне. Услуга
доступна только участникам программы Фора club. Чтобы воспользоваться «Карманной
кассой», нужно скачать приложение yoCard, зарегистрироваться в личном кабинете Фора
club и добавить платежную карточку. Пока «Карманная касса» работает в тестовом режиме
в магазине Фора по улице Метрологическая в Киеве. Уже в ближайшее время сервис будет
запущен по всей сети. Новый сервис помогает сэкономить время посетителей магазина,
поскольку дает возможность избежать очередей на кассах.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
СМИ: Сеть супермаркетов «Фуршет»
ведет нечестный бизнес?
18.04.2019

Cеть супермаркетов «Фуршет» оказалась в центре скандала.
Выяснилось, что на протяжении долгого времени компания берет товар на
реализацию, но не рассчитывается с поставщиками продукции.
Работает сеть «Фуршет» через свои ритейлинговые предприятия: «Ритейл Ист»,
«Ритейл Центр», «Ритейл Вэст». Эти фирмы ведут нечестную предпринимательскую
деятельность: они берут продукцию для реализации в торговой сети «Фуршет», выбивают
для себя самые выгодные условия, а потом – попросту не платят. Причем, как рассказал нам
представитель одной из компаний, пострадавших от нечистых на руку дельцов, любые
попытки связаться с фирмами и получить свои деньги, натыкаются на глухую стену. Они
игнорируют письма, телефонные звонки и вообще не идут на контакт. Как выяснилось,
такой стиль работы – это «фишка» вышеупомянутых предприятий. Реестр судебных
решений пестрит документами о взыскании с них долгов. Только с начала этого года общая
сумма взысканий по проигранным судебным делам превысила 300 тыс. грн.
Примечательно, что они не подают апелляции по проигранным делам, чем, по сути,
признают свои мошеннические действия. Но и рассчитываться с партнерами также не
спешат. В результате получается, что от рук недобросовестных предпринимателей
страдают компании, которые честно ведут свой бизнес, и выполняют все взятые
обязательства, а нечистоплотные дельцы попросту наживаются на них.
Читать полностью >>>
По материалам odessamedia.net
Сеть Varus планирует открыть в следующем году
30 000 кв.м. торговых площадей
25.04.2019

Товарооборот торговой сети Varus в 2018 году вырос на 54% и
составил около 12,5 млрд грн, рассказала изданию rau.ua исполнительный
директор сети Наталья Азюковская.
По ее словам, рост произошел как за счет увеличения среднего чека на 29%, так и за
счет открытия новых магазинов (четыре торговые точки суммарной общей площадью 4
200 кв.м.). В планах Varus открыть в 2019 году "торговых точек на не меньше 30 000 кв.м.".
Сегодня затраты на открытие магазина зависят от формата, но в среднем они составляют
14 000-15 000 грн/кв.м. Исходя из этого, на открытие 30 000 кв.м. может понадобиться 420450 млн грн или $15,8 – 16,9 млн (по курсу НБУ на 25 апреля 2019 года). Приоритетные
регионы развития – центру Украины, возможно юг страны. В Западный регион Varus в
ближайшие два года выходить не планирует. Напомним, в этом году Varus озвучил
амбициозные планы стать лидером на рынке продуктового ритейла. Правда в сети не
уточнили в какие сроки. Отметим, что крупнейшими розничными продуктовыми
операторами в Украине являются сеть "АТБ-маркет" и Fozzy Group. Прошлый год АТБ
закончил с оборотом в 103,6 млрд грн (+25% к 2017 году) и Fozzy Group – 78,8 млрд грн
(+26,6%). Сейчас Varus объединяет 71 магазин общей торговой площадью 75 500 кв.м.
Торговые точки расположены в Киеве и области (Вышгород, Бровары), Днепре и области
(Кривой Рог, Павлоград, Каменское, Никополь, Новомосковск, Марганец, Першотравенск), в
Запорожье, а также городе Долинская (Кировоградская область).
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
BILLA открывает новые магазины и
проводит обновление сети
29.04.2019

Билла-Украина ускоряет темпы экспансии, открывая сразу несколько
новых магазина в Киеве и Ирпене для своих покупателей, которые ценят
качество, сервис и широкий ассортимент.
Кроме открытия новых, компания провела полную реконструкцию многих
существующих торговых точек. 24 апреля состоялось торжественное открытие по адресу
ул. Василия Липковского, 22 Торговая площадь составляет более 1000кв.м. Для быстрого
обслуживания и удобства покупателей установлено 7 касс, включая 2 экспресс-кассы.
Свежесть продукции и широкий ассортимент, широкий выбор товаров собственных
торговых марок и собственного импорта, качественное обслуживание, приятные цены,
наличие частной парковки - все это сделает процесс покупок максимально комфортным. В
этот же день в городе Ирпень по адресу ул. Пушкинская, 25в открыл свои двери новый
магазин, который стал уже второй торговой точкой BILLA в этом городе. Уютный магазин
площадью 650кв.м. порадует качественными товарами, вкусной и ароматной выпечкой,
свежей кулинарией и, конечно же, доброжелательностью персонала, ежедневно будет
делать все, чтобы дать лучший сервис своим покупателям. Торговая сеть продолжает
заботиться о своих клиентах и поэтому постоянно улучшает качество обслуживания на
существующих филиалах. Кроме открытия новых, Билла инвестирует в реконструкции уже
существующих супермаркетов. Так, 24 апреля завершились изменения внутреннего
пространства и совершенствование ассортиментного перечня на пяти действующих
магазинах в Киеве по адресам: Воздухофлотский пр-т, 56а; ул.Голосеевская, 13-а; Львовская
площадь, 8Б; ул. Соломенская, 16 Б; ул. И. Мазепы, 1а (Ирпень). Завезено новое европейское
оборудование, установлены мини-пекарни. Были расширен отделы кулинарии, фруктов и
овощей, отделы глубокой заморозки, что позволит предоставить еще лучший выбор
свежей и качественной продукции. Все новые и реконструированные супермаркеты
оформлены в стиле украинской кухни, который создает уютную домашнюю атмосферу.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Тактика территориальной экспансии сети «АТБ», судя по всему, не
всегда соответствует общей стратегии развития компании. Об этом
сообщает издание allretail.ua
В частности, отдельные недавние открытия новых дискаунтеров «АТБ»
свидетельствуют о том, что ритейлер начал обращать внимание и на очень мелкие
населенные пункты. «В Европе ритейлеры открывают магазины в городках с населением
2000-3000 жителей. Очень надеемся, что с повышением уровня жизни в Украине, мы
сможем осваивать такие города. Сейчас, к сожалению, города с населением ниже 15 000
человек даже не рассматриваем» - говорил председатель Совета директоров и генеральный
директор корпорации «АТБ» Борис Марков в интервью изданию RAU месяц назад.
Буквально через две недели в противовес словам ТОП-менеджера «АТБ» был открыт
дискаунтер сети в с. Татаров Ивано-Франковской области. В Татарове проживает около 1,5
тыс. чел. и даже в совокупности с расположенным рядом г. Яремче общее население
составляет не более 10 тыс. жителей. Судя по всему, открытие «АТБ» в Татарове связано с
мощным рекреационным потенциалом этого региона. «Объект расположен на национальной трассе сообщением Мукачево-Львов с высокой интенсивностью автомобильного
трафика», - отмечают в иследовательской компании GT Partners Ukraine. Денис Поддубский,
консультант по развитию торговых сетей: «На первый взгляд может показаться, что
открытие магазина "АТБ" в с. Татаров с его 1 500 жителей плохо сочетается с тезисами
гендиректора корпорации Бориса Маркова. Однако многое здесь может объяснить такой
немаловажный фактор, как сезонность. Татаров известен не только своей длиной вдоль
реки Прут, но и тем, что является оживленным климатическим курортом. Совсем рядом
расположен Буковель, а из самого села начинаются популярные туристические маршруты в
окрестные горы. Здесь же расположены многочисленные санатории, отельные комплексы
и усадьбы, круглогодично привлекающие посетителей. Каждый год в Татарове и
прилегающих населенных пунктах Яремчанского горсовета проживают более 200 000
туристов - это одно из самых популярных направлений в стране. И если ожидания "АТБ" от
открытия пилотного магазина оправдаются, то, возможно, в недалеком будущем мы
встретим магазины сети не только в других курортных городках Карпат, но и в таких
востребованных местах морского отдыха, как Кирилловка и Железный Порт».
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Сільпо проведе у Києві IV фестиваль крафтових
та локальних продуктів
07.05.2019

Проект фермерських продуктів мережі Сільпо «Лавка Традицій»,
влаштовує фестиваль крафтових та локальних продуктів. Він відбудеться 18
та 19 травня та збере 60 фермерів і локальних виробників.
Як повідомила прес-служба компанії, ярмарок сезонних продуктів працюватиме нонстоп у супермаркеті Сільпо на вул. Полярній, 20Д. Вхід на фестиваль буде вільним, а під час
його проведення у гостей буде шанс потрапити на дегустацію новинок від виробників
«Лавки Традицій», скуштувати фестивальне меню від Марко Черветті, бренд-шефа
ресторанних проектів Сільпо, відкрити для себе творіння попереднього фестивалю Авокадерію. Спеціально для True&Local «Власна пекарня Сільпо» готує випічку за новими
рецептами. А творці морозива МО - однієї з останніх новинок мережі, підготували феєричні
смаки: полуниця з м’ятою, груша і горгонзола, авокадо зі шпинатом та бананом, а також
томати з базиліком. З ранку суботи і до вечора неділі відбуватиметься марафон авторських
приготувань на шефсько-артизанській сцені під керівництвом ідейної натхненниці
фестивалю - гастроентузіастки та фудрайтерки Аврори Огородник. Йова Ягер, Юлія Загура,
Станіслав Завертайло, Ілля Сьомін, Марко Черветті та багато інших представників
української гастрономії розкриють свої кулінарні секрети та смаки під час майстер-класів.
Вперше в рамках фестивалю з’явиться pop-up музей овочів від школи Kartata Potata дитячий проект Даші Малахової, який буде цікавим як самим маленьким, так і дорослим
гостям. Працюватимуть три музейні станції - бадилля та різнокольорові овочі; мікрогрін та
їстівні квіти; молочні продукти – до всього можна буде доторкнутись, пізнати запахи та
смаки, дізнатись, що морква була колись фіолетовою, а буряк може бути помаранчевим …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Volwest Group у квітні відкрила 4 нових
магазини SPAR і 8 – Наш Край
07.05.2019

Всі торгівельні точки працюють за принципом франчайзингу. Це
найбільша кількість об’єктів, відкритих протягом календарного місяця у
2019 році, повідомляє портал rau.ua
Торгові заклади Наш Край були відкриті у смт Черняхів (Житомирська обл.), Гадячі
(Полтавська обл.), Богуславі (Київська обл.), Херсоні, селах Яблунів і Рожнів (ІваноФранківська обл.), Дніпрі, селі Лукавці (Чернівецька обл.), см. Лиманське (Одеська обл.).
Магазини мережі SPAR розпочали роботу у Львові (два магазини), Чернівцях (один
магазин) та Хмельницькому (один магазин). Інвестиційна група VolWest Group працює на
ринку франчайзингу з 2002 р. Вона керує двома мережами супермаркетів в Україні: Наш
Край та SPAR. Мережа Наш Край була заснована у 2002 році та є одним із основних
франчайзерів у сфері рітейлу. Із міжнародною компанією SPAR International інвестиційна
група VolWest Group підписала угоду про співпрацю та розвиток мережі за системою
франчайзингу в Україні у 2017 р. З дати підписання уже відкрито 24 магазини, один з яких –
перший в Україні EUROSPAR у Вінниці. Мережа супермаркетів Наш Край – національний
оператор, представлений у трьох форматах: супермаркет, магазин біля дому та експрес.
Мережа є лідером ринку франчайзингу продуктового рітейлу в Україні та належить
компанії Volwest Group. Перший магазин розпочав свою роботу в 2001 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Море Пива: Плануємо розширення
на всю Україну
07.05.2019

Генеральний директор компанії Море Пива розповів про динаміку
зростання бізнесу і плани його масштабування, результати ребрендингу
мережі та переваги нового формату.
Мережа магазинів Море Пива була заснована в 2009 р За 10 років роботи на ринку
компанії вдалося стати лідером українського ринку розливного пива, вибудувавши
ефективні процеси і створивши сильний бренд. Незважаючи на це, близько року тому
компанія заявила про старт проекту реформату торгових об’єктів. Разом з оновленням
магазинів їх чекала і зміна вивіски – тепер вони працюють під брендом Hop Hey. Втім, вже
зараз в Море пива кажуть, що не збираються повністю відмовлятися від звичного багатьом
клієнтам бренду. В інтерв’ю для RAU генеральний директор мережі Дмитро Молчанов
докладно розповів про мотиви рішення по зміні формату і ребрендингу магазинів,
конкуренцію біршопів з національними продуктовими рітейлерами і майбутнє ринку, а
також результати роботи компанії в 2018 р. та її плани розвитку в Україні й за кордоном. ...
Читати інтерв’ю повністю >>>
За матеріалами rau.ua

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

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

 NOT-FOOD

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

В сети "Алло" новый HR-директор.
Им стал Антон Ивахнов

Watsons открывает два нових
beauty-stores

06.05.2019

01.05.2019

Торжественные открытия сразу двух магазинов Watsons Украина
формата beauty («бьюти») состоялись 25-26 апреля по адресу улица
Вернадского, 89, и площадь Славы (ТЦ «Квадрат»).
Традиционно, в магазине нового формата, помимо прочего, представлен расширенный ассортимент декоративной косметики и косметики по уходу за кожей. Новый дизайн и
эргономичность магазинов позволяют окунуться в мир бьюти-трендов и удовлетворить
потребности покупателя: будь то легкий утренний уход, или декоративная косметика на
праздничный выход. Также в новом магазине формата бьюти особенно широко
представлен эксклюзивный ассортимент Watsons, который выделяет и позиционирует
компанию на международном уровне, а также является ключевым конкурентным
преимуществом. А также - множество новых брендов и постоянно пополняющаяся линейка
корейской косметики, которую полюбили украинские покупатели. В компании говорят, что
новые форматы магазинов открывают, исходя из разных потребностей клиентов: «У
клиентов существуют разные потребности в разное время. К примеру, после работы
женщина заходит в магазин за одними товарами – скажем, бытовая химия, а в выходные
дни - за другими, к примеру, за средствами для ухода за собой». Из 400 магазинов около 50
в ближайшие два года начнут работать в формате beauty, где будет много товаров для
женской красоты. Но в них также можно будет приобрести все остальное. В день открытия
гостей и клиентов ожидало множество развлечений, розыгрышей и призов, а также, для
всех почитателей мейкапа работал визажист.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

 FASHION RETAIL (CLOTHES & SHOES - С&S)

Польський взуттєвий бренд ССС відкрив перший
магазин в Одесі – в форматі «преміум»
06.05.2019

Перша торговельна точка польського рітейлера ССС в Одесі розпочала
роботу в ТРЦ City Center. В цьому році компанія також планує вийти на
ринки Дніпра і Хмельницького.
Керівник департаменту оренди ССС Україна Мачей Борiс в коментарі RAU зазначив,
що новий магазин став вже 12-м в українській мережі польського рітейлера. Торгові об’єкти
бренда раніше були представлені в Києві, Львові, Тернополі, Луцьку, Рівному, ІваноФранківську, Чернівцях, Чернігові та Черкасах. «Одеса як місто мільйонник є природним
місцем, де ми планували розширення своєї роздрібної мережі. City Center – один з
небагатьох торгових центрів в місті, який має хороший tenant-mix і забезпечує високу
прохідність потенційних покупців», – прокоментував вихід ССС в новий регіон Мачей Борiс.
Він також повідомив, що до кінця року компанія планує відкриття ще декількох магазинів в
Україні. За словами топ-менеджера ССС, в цьому році нові торгові точки точно запрацюють
в Києві, Дніпрі та Хмельницькому.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

В сети "Алло" назначен новый HR-директор. Им стал Антон Ивахнов. О
назначении он сообщил на своей странице в Facebook, сообщает служба
новостей издания retailers.ua
Ранее эту должность занимал Александр Пащенко, который стал руководителем
компании осенью 2018 года. До назначения в "Алло" Ивахнов занимал пост HR-директора в
компании Vidi АвтоСіті, "Логистическая компания УВК" и промышленная-инвестиционная
группа Smart-Holding. Напомним, в сентябре 2018 года Валерий Золотухин покинул пост
исполнительного директора сети "Алло". Тогда новым руководителем вместо Золотухина
стал Александр Пащенко, который до этого занимал должность HR-директора в компании.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Рынок смартфонов в Украине:
каналы продаж в 2019 г.
06.05.2019

Через собственные магазины мобильные операторы в Украине в
прошлом году продали смартфонов примерно на 4 млрд грн. Об этом
сообщает служба новостей издания trademaster.ua
Пока что их доля рынка остается стабильной, однако с развитием собственной
розницы они могут оттянуть на себя часть продаж традиционных ритейлеров. В последние
годы мобильные операторы существенно активизировали развитие собственных сетей
магазинов. К примеру, один из ведущих мобильных операторов в стране – Vodafone
Украина, обслуживающая более 20,9 млн абонентов, взяла курс на масштабирование
ритейл-бизнеса около года назад. На то время сеть магазинов Vodafone объединяла лишь
30 торговых точек в Украине, еще 400 объектов работали по франшизе. Для развития
собственной сети магазинов оператор не только создал отдельное структурное
подразделение Vodafone Retail, но и привлек профессиональных брокеров по торговой
недвижимости – компанию Retail&Development Advisor. Это позволило Vodafone менее чем
за год увеличить количество собственных торговых точек до 200. Впрочем, на этом
Vodafone останавливаться не намерен. По словам директора Retail&Development Advisor
Таисии Литовченко, цель оператора: полное географическое покрытие территории страны,
для чего запланировано открытие более 300 магазинов. Повышенное внимание развитию
розничной сети уделяют и в Киевстар. Как рассказывала RAU директор по развитию
розничной сети Киевстар Ольга Смысленова, к концу 2018 года розничная сеть объединяла
420 партнерских фирменных магазинов по стране. По ее словам, в прошлом году компания
сосредоточилась на оптимизации и перестройке внутренних процессов, однако уже строит
планы по дальнейшему масштабированию. «Точное количество открытий сказать не могу,
но речь идет о сотнях объектов по всей стране», — подчеркнула топ-менеджер. При этом
Киевстар намерен наращивать не только офлайн, но и онлайн-розницу. «У нас уже работает
интернет-магазин, при создании которого использовали несколько уникальных наработок.
В дальнейшем планируем его активное развитие, а в перспективе хотим реализовать
омниканальную модель», — рассказывала Ольга Смысленова.
Сдерживающий фактор >>>
По материалам trademaster.ua
 HOUSEHOLD RETAIL (HOUSE & OFFICE - H&O)

Эстонская компания занимающаяся пошивом и продажей
одежды закрыла все 15 магазинов в Украине

Топ рітейлерів дитячих товарів України по магазинах
і географічному охопленню

07.05.2019

Baltika Group, занимающаяся пошивом и продажей одежды под ТМ
Monton, Mosaic, Baltman и Ivo Nikkolo, в январе-марте 2019 г. закрыла в
Украине торговую сеть, состоящую из 15 франчайзинговых магазинов.
"Продажи наших бизнес-клиентов снизились на 58% по сравнению с І кварталом
прошлого года и составил EUR708 тыс. Снижение выручки от продаж почти на EUR1 млн
связано с расторжением договоров с франчайзинговыми партнерами в Беларуси и Украине,
сокращением франчайзинговой сети в России", - говорится в квартальном отчете компании
Baltika Group. В нем отмечается, что по состоянию на 31 марта 2019 года магазины
компании в Украине отсутствуют, тогда как на 31 марта 2018 года их насчитывалось 15.
Доходы от продаж группы в Украине сократились до EUR6 тыс. по сравнению с EUR228 тыс.
в I кв.-2018. В результате закрытий в первом квартале общая торговая площадь магазинов
Baltika Group сократилась на 6% и составила 19 тыс. кв. м. Baltika Group основана в 1991
году. Штат ее сотрудников на конец 2018 года составлял 946 чел.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 EQUIPMENT RETAIL

Фокстрот в обновлённом формате
откроется в Кривом Роге
19.04.2019

19-21 апреля обновлённый Фокстрот заработает в городе Кривой Рог
по ул. Ватутина, 39. Общая площадь супермаркета составляет 818,9 м 2 ,
торговая – 598 м 2 . Об этом сообщает TradeMaster.UA.
Покупатели смогут воспользоваться специальными предложениями по покупке
акционной техники со скидкой до 30 % и посостязаться за звание владельца самого
крупного по сумме и самого длинного по количеству позиций чека. Также в дни открытия
среди покупателей Фокстрот будет проводится беспроигрышная мгновенная акция. Для
участия в ней необходимо совершить покупку на сумму не менее 999 гривен и вытянуть
гарантированный подарок, среди которых – колонки, сковородки, сертификаты на 200
бонусов и купон со скидкой 20 % на любую посуду. CEO Фокстрот Вячеслав Поврозник
отметил, что улучшенный магазин Фокстрот в Кривом Роге совмещает в себе широкий
ассортимент новинок, топовых моделей техники и электроники и продолжает развивать
ключевые ценности магазинов сети. Для обслуживания и комфорта покупателей в
магазине оборудованы кассовая зона и зоны сервиса с возможностями предоставления
услуг Пикап, экстра-сервиса и покупки техники в кредит. В новом формате представлена
диджитал-зона, полки со смартфонами, товарные ряды со встроенной бытовой техникой,
телевизорами и популярными девайсами.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Асоціація рітейлерів України презентує своє чергове дослідження, на
цей раз присвячене вітчизняному ринку товарів для дітей. Про це
повідомляє прес-служба організації.
Ми проаналізували дев’ять найбільших мереж, що пропонують все, що потрібно
підростаючому поколінню від народження майже до повноліття: іграшки, одяг і взуття,
шкільне приладдя, книги і різні аксесуари. Основна мета дослідження – з’ясувати, скільки
всього торгових точок у лідерів ринку, в яких регіонах вони представлені, де вважають за
краще відкривати магазини. Всі дані бралися з відкритих джерел, в звіті враховувалися
торгові точки, зазначені на офіційних сайтах компаній за станом на 1 березня 2019 року.
При цьому в дослідженні враховувалися тільки торгові мережі з 10-ма та більше
магазинами, які представлені щонайменше в двох областях Украхни. Також не
враховувалися мережі, де пережну більшість асортименту складають товари одного бренду
(такі як Chicco або Mothercare): ми зосередилися на мультибрендових магазинах.
Очевидний лідер за кількістю магазинів з дитячими товарами – Будинок Іграшок. Зараз в
мережі компанії налічується 52 магазини – як мінімум на третину більше, ніж у найближчих
за кількістю точок конкурентів. А якщо врахувати, що всі 40 магазинів Пузя знаходяться у
Вінницькій області, то відрив від загальнонаціональних конкурентів виявиться ще більше.
Друга за кількістю торговельних точок по всій Україні – мережа магазинів Антошка. На
третьому – універмаги під брендом Чудо острів. У решти гравців ринку магазинів у два-три
рази менше. Примітно, що майже всі свої магазини (94%) Будинок Іграшок відкриває в
обласних центрах і тільки три торгові точки – в менших населених пунктах. Причому
половина всіх магазинів розташована в столиці. У Антошка торгові точки теж розташовані
в обласних центрах, але тільки чверть з них знаходиться в торгових і торговорозважальних центрах. У той же час Будинок Іграшок явно віддає перевагу ТЦ/ТРЦ, де
зосереджено майже 90% його магазинів. Вінницький рітейлер Пузя зробив ставку на стрітрітейл, не відкривши жодної точки в ТЦ і розподіливши майже порівну свої магазини між
центром (45%) і областю (55%). Чудо острів повторює стратегію магазинів Будинок
Іграшок, але залишає більший відсоток торгових точок за межами обласних центрів (20%) і
ТЦ/ТРЦ (23%). Решта гравців застосовують або полярні стратегії, або їх комбінації.
Наприклад, якщо СМІК працює тільки в ТРЦ обласних центрів, то Jambo йде «в глибинку» і
стріт-рітейл. У той же час Babyzone і Тіллі Віллі формують мережу в обласних центрах, але
переважно за межами ТРЦ.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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В Україні побудують перше
“рибальське село”

Rozetka закрывает еще один
магазин на Подоле
10.05.2019

Rozetka закрывает свой магазин в Киеве возле метро Тараса Шевченко из-за
большой нагрузки. О закрытии ритейлер уведомил зарегистированных
пользователей по электронной почте.

Объект по адресу Константиновская, 71 в ТОЦ "Шоколад" объединял торговый зал,
точку выдачи и сервисный центр в одном помещении. "Мы хотим, чтобы у нас был лучший
в мире сервис, а на этой локации у нас это не получалось. Мы видели большие очереди и
ваши жалобы, поэтому приняли решение отказаться от этой локации и искать лучшую", говорится в письмо от Rozetka. Это второй офлайн объект на Подоле, который закрыл
ритейлер. Летом 2018 года Rozetka приняла решение о закрытии точки выдачи и
сервисного центра на Ярославской, после 10 лет работы. Все товары с точки на Подоле
были перемещены в офлайн-маназин на проспекте Степана Бандеры, 6.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
ПОСЛУГИ B2C
 CABARE & CATERING (ІНДУСТРІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ)

Фирташ вышел из Питера: отель в центре Киева
продан Интергал-Буду

Дмитрий Борисов запустил собственный
сервис доставки еды

18.04.2019

18.04.2019

Ресторатор Дмитрий Борисов открывает в Киеве собственный сервис
бесплатной доставки. Сначала еду доставлять будут из заведения
Philadelphia, сообщает издание sostav.ua
«Мы запускаем собственную доставку для тех заведений, где приготовления блюда
длится не более пяти минут - Белый налив, Dogz & Burgerz, Philadelphia и тому подобное.
Мы делаем свою доставку по формату Domino’s. Только быстрые форматы, только пешая
доставка в радиусе двух километров», - комментирует Дмитрий Борисов. У Philadelphia Roll
& Bowl готовят роллы «Филадельфия», нори-роллы, боулы и салаты с авокадо. Из напитков
- соки, вода, а также вина Philadelphia шардоне и Philadelphia брют. Любая позиция в меню
стоит 139 грн. Доставка заработала в тестовом режиме в радиусе одного километра от
заведения - Шота Руставели, 10. Курьеры будут доставлять блюда и напитки на Крещатик,
Майдан Незалежности, площадь Льва Толстого, на Олимпийскую и Бессарабку. Ожидание
доставки составит не более 49 минут, обещают в заведении. Заказ можно сделать на сайте
или через мобильное приложение Phila (есть на iOS и Android).
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Grand Cafe Leopolis: скоро
відкриття
18.04.2019

Ми вже готові зізнатися. Готуємося до відкриття нашого нового
проекту – Grand Cafe Leopolis у Ратуші на площі Ринок. Про це повідомляє
прес-служба Холдингу емоцій «!FEST».
Направду, Львівська ратуша – це місце, навколо якого крутиться Львів. Вона
пережила кілька воєн, пам'ятає і Австрію, і Польщу, і німців, і совєтів. Тому для нас само
собою зрозуміло, що саме тут має бути кав'ярня, яка розповідатиме про історію міста. Тут
ухвалювали купу доленосних для міста і країни рішень. А про саму Ратушу та про її
"мешканців" завжди ходило й ходить така сила-силенна легенд та історій, що вже годі
розібратися, що з того правда, а що байка. Тут можна буде дізнатися про цікавинки й події,
які ставалися у Львові відтоді, як люди навчилися фотографувати. Про лижний трамплін на
Знесінні, про страйки, канатну дорогу у Стрийському парку, перші польоти й інші пригоди
нашого міста незабаром розповідатимуть стіни Grand Cafe Leopolis – кав'ярні, яку вже
невдовзі відкриють у приміщенні львівської Ратуші. Загальна атмосфера закладу буде
казково-романтичною завдяки чудернацьким костюмам персоналу і, звісно, самій Ратуші.
Основний продукт меню – найкращий і найсвіжіший у світі «Наполеон». А ще буде домашня
львівська мармуляда з місцевих фруктів та ягід. До речі, майстерня, де оздоблюватимуть
мармелад, працюватиме в самій вежі ратуші. Тож охочі зможуть побачити, яка вона, та вежа,
зсередини – при основі. З інтер'єрних цікавинок варто згадати про артові люстри, які
подібні до екзотичних дивовижних рослин.
Читати повністю >>>
За матеріалами Холдингу емоцій «!FEST»
У Києві біля Річкового вокзалу відкрилася
БУХТА Food Station
09.05.2019

На Поштовій площі в Києві відкрився найбільший open air фуд-корт в
столиці БУХТА Food Station. Засновником проекту став автор фестивалю
Ulichnaya eda Роман Тугашев.
Площа фуд-корту склала рекордні для столиці 1500 кв. м, на яких розмістилися 17
морських контейнерів з вуличною їжею, барами і лаунж-зоною. БУХТА Food Station стала
аналогом європейських гастрономічних місць, таких як The Bridge Street Kitchen в
Копенгагені, pop-up mall Boxpark в Лондоні і Bite Club в Берліні. RAU побувала на відкритті
нового притулку київських гурманів і тусовки, і довідалась, як він виглядає і що в ньому
представлено. Про це і не тільки – в нашому фоторепортажі. Вперше про проект заговорили
на початку квітня 2019 року – за місяць до відкриття. БУХТА Food Station розташована на
набережній Дніпра під будівлею Річкового вокзалу. Перше, що кидається на підході до неї в
очі: єдиний фірмовий стиль, розроблений школою Projector. Раніше тут вже була
представлена зона з фаст-фудом, однак похвалитися єдиною концепцією або
різноманітністю страв вона не могла. Різноманітність меню стала однією з ключових фішок
бухти. Шаурма, чебуреки, реберця, бургери, устриці – лише вершина айсберга
представленої на фуд-корті вуличної їжі. Більшість закладів, які взяли участь у проекті, вже
відомі по співпраці з фестивалем Ulichnaya eda. Свої страви представили Khu Yum, Реберня,
Маца і устриці, Black Burger, Wok Factory, Bistro Bistro, Одеський привоз та інші. Окремо
також розмістилися відкриті бари Finlandia і Jack Daniels. Частина БУХТА Food Station
розташована в історичній будівлі Річкового вокзалу. Вперше її відкрили в 1961 році, але
останні роки об’єкт перебував у стані реконструкції. За словами представника ПАТ
«Київський річковий порт» Андрія Вавріша, інвестори планували вкласти в будівлю $4-5
млн. З 2016 року ходило чимало чуток про те, що в приміщенні Річкового вокзалу може
бути ресторанна зона, нічний клуб і навіть басейн. Але нічого подібного в історичній
будівлі розміщувати не стали – її перетворили на сучасний арт-простір БУХТА art space зі
збереженими соцреалістичними фресками, як пам’ятником модернізму 60-х, і атмосферою
пост-радянської розрухи, підкресленою облізлими стінами. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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08.04.2019

В Україні планують створити “рибальське село” в Татарбунарському
районі, на озері Сасик. Будівництво відбуватиметься за кошти німецьких
інвесторів, пише “Агро-Центр”, з посиланням на “Сила Громад”.
Інвестори, які зацікавилися проектом, вже раніше займалися будівництвом в сфері
еко-туризму в Європі. Вартість проекту попередньо оцінюють в 5 мільйонів євро. “При
проектуванні території Fischerdorf ми врахували всі сучасні європейські стандарти. На ній
передбачені зручна інфраструктура, під’їзди, озеленення, місця зберігання човнів і катерів,
система охорони території. Словом, все те, що властиво сучасному рекреаційному комплексу з ідеальною організацією особистого і громадського просторів”, - повідомляється на
сайті проекту. За попереднім проектом Fischerdorf займатиме 5 га у Татарбунарському
районі Одеської області на піщаній косі, яка відділяє озеро Сасик від Жебріянської бухти
Чорного моря. За прогнозами розробників, такий проект є актуальним та затребуваним. Це
пояснюється популярністю півдня Одеської області як туристичного центру та доступністю
екологічних будівельних матеріалів українського виробництва, які популярні в Європі при
реалізації подібних проектів. “Завдяки співпраці з українськими фахівцями в сфері
сільського, морського і еко-туризму інвестори Fischerdorf намір створити курорт, який не
буде завдавати шкоди багатющої екосистемі прилеглих заповідників і одночасно
забезпечить максимальний комфорт відпочиваючим”, - йдеться на сторінці проекту.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-center.com.ua

Компания Интергал-Буд приобрела гостиницу Санкт-Петербург в
Киеве. Об этом сообщили НВ Бизнес три источника на рынке: инвестбанкир,
консультант по недвижимости и директор девелоперской компании.
По словам директора девелоперской компании, пожелавшего остаться неназванным,
отель продавался два года. «Собственники хотели выручить за гостиницу $18-20 млн. Но
сумма сделки оказалась меньше и составила $15 млн», — добавил он. Представители Group
DF (управляет активами бизнесмена Дмитрия Фирташа) комментарии не предоставили. В
Интергал-Буде пообещали сообщить информацию позднее.
Историческое здание. Гостиница находится на бульваре Тараса Шевченко в
великолепном здании, отметила НВ Бизнес Марина Лео, CEO 11 Mirrors Design Hotel и сети
Senator Hotels and Apartments. Это памятник архитектуры классицизма, а также
неоренессанса, который был возведен в 1901 году по проекту знаменитого архитектора и
инженера-технолога Иосифа Зекцера. Он учился и работал в Париже, Вене и Берлине, а
вернувшись в Киев, посвятил городу почти всю свою дальнейшую жизнь. Изначально
здание было построено в качестве доходного дома юриста Григория Багрова. С 1958 года
здесь располагалась гостиница Ленинградская, позже известная как Санкт-Петербург.
Длительное время Санкт-Петербург работал как трехзвездочная гостиница, но качество
номеров было невысоким. В номерах стояли старые кровати, на полу — ковры, стены
осыпались. Около шести лет назад отель закрыли на реконструкцию. Изначально
проводить ее планировали структуры Дмитрия Фирташа, рассказывает консультант по
недвижимости, попросивший не называть его имени. «Санкт-Петербург хотели передать в
управление гостиничному оператору и даже провели с ним переговоры. Но в результате
отказались от этого проекта», - сообщил он. Вероятнее всего, Дмитрий Фирташ
заинтересован выйти в кэш, считает партнер компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин.
«Это может быть правильное решение в его ситуации», - говорит Ращупкин. Напомним, с
2014 года Фирташ безвыездно находится в Австрии, ожидая решения судов различных
инстанций о его экстрадиции в США, где против него проводится расследование по
обвинению в коррупции. Под домашний арест Фирташ был выпущен после рекордного для
австрийской Фемиды залога в 125 млн евро. Санкт-Петербург - это второй актив Фирташа в
недвижимости, который он продал. В сентябре 2016 года олигарх передал своему партнеру,
девелоперу Вагифу Алиеву 50% долей в бизнес-центре Парус. Как сообщала Liga.net, сделка
была безденежной, но взамен Алиев переписал на себя $50 млн долга Фирташа.
Привлекательный актив. На месте гостиницы Санкт-Петербург появится четырехзвездочный отель, рассказали источники НВ. Представители Интергал-Буда проводят
переговоры с международным отельным оператором, который займется управлением
гостиницы. Завершить все работы планируется через два года. Эксперты считают СанктПетербург хорошей покупкой. «Месторасположение отеля, вне зависимости от економической ситуации, будет всегда выгодным для гостиницы, так как она находится в паре
шагов от Крещатика, главной артерии Киева, и всех основных достопримечательностей.
Для иностранных гостей пешеходная доступность является важным фактором при выборе
отеля», — рассказывает Марина Лео. По ее словам, объект является удачным, так как
позволяет разместить достаточно большой номерной фонд — 140-150 номеров со всей
необходимой отельной инфраструктурой. Рыночная конъюнктура для подобных сделок
улучшается. Например, в 2018 году средний показатель заполняемости гостиниц категории
три и четыре звезды составлял в Киеве 55-65%, а средняя стоимость проданного номера
для четверок — 85 евро в сутки, говорится в отчете консалтинговой компании Colliers
International (Украина). Это примерно на 30% выше по сравнению с кризисными 2014-2015
годами. У владельца Интергал-Буд Владимира Зубика уже есть опыт управления
гостиницей. Бизнесмену принадлежит офисно-отельный комплекс Rius во Львове, который
насчитывает 52 номера. Им компания управляет самостоятельно. В Киеве же девелопер
сконцентрировался на строительстве жилья. По данным сайта компании, сейчас ИнтергалБуд занимается реализацией 16 проектов в Киеве и области.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

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

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

 TOURISM & REST
 ВІДПОЧИНОК. РОЗВАРИ. ТОЩО
 КІНОТЕАТРИ. …

 СПОРТ & ІГРИ
 АЗАРТНІ ІГРИ. РИНОК ЛОТЕРЕЙНИХ ПОСЛУГ. ІНШЕ

Рахункова палата під керівництвом БППшника шукає негативи
від дій АМКУ по демонополізації лотерейного ринку

Сеть Cinema City Бориса Фуксмана победила в конкурсе
на аренду кинотеатра "Киев"
16.04.2019

ООО "Синема-Центр", управляющее кинотеатрами сети Cinema City
бизнесмена и экс-совладельца телеканала "1+1" Бориса Фуксмана, победило
15 апреля в конкурсе на аренду кинотеатра "Киев" в столице с
предложением 2,1 млн грн/мес.
В конкурсе также принимали участие ГО "Фонд "Молодисть", ООО "Планета Кино",
ООО "Сантини Фьюжин" и ЧАО "Мультиплекс-Холдинг". Согласно условиям договора, срок
действия аренды составляет 10 лет, запрещено менять назначения здания. Кроме того,
кинотеатр должен сохранить фестивальное и арт-хаусное направление. "Кинотеатр "Киев"
- это жемчужина столицы и знаковый для всех горожан кинотеатр. Поэтому для нас важно
сохранить его уникальность, его зрителей, а значит его фестивальный профиль. Городские
власти совместно с общественностью, а также по рекомендациям департамента культуры
прописали условия конкурса так, чтобы за кинотеатром в дальнейшем было сохранено его
фестивальное и арт-хаусное направление. Мы ожидаем, что новый арендатор, я обращаюсь
к участникам конкурса, будет исполнять установленные условия конкурса, за чем город
будет пристально следить", – отметил замглавы КГГА Владимир Слончак во время
конкурсного заседания. По его словам, площадь кинотеатра – более 7,3 тыс. кв. м. При этом
предыдущий арендатор платил 47 тыс. грн/мес. "Таким образом, поступления в бюджет
столицы от аренды помещения возрастут в 45 раз", – добавил он. Как сообщалось, в
интервью Investory News совладелец гостиницы Hilton в Киеве и сети кинотеатров Cinema
City Б.Фуксман сообщил о приостановке инвестиционных проектов в строительстве на
территории Украины. По его словам, такое решение было принято в связи с политикоэкономической ситуацией в стране, отсутствием у населения достаточной покупательной
способности для реализации крупных девелоперских проектов премиум-класса. При этом
сеть кинотеатров Cinema City продолжит расширяться за счет приобретения и обновления
старых залов, а также строительства новых в торговых центрах. ООО "Синема-Центр"
создано в 2005 году. Сеть кинотеатров Cinema City по состоянию на 15 апреля 2019 года
насчитывает три кинотеатра Киеве, Одессе и Тернополе. По данным Единого госреестра
юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем компании является Damsi Investment Inc.
(Панама). Уставный капитал компании составляет 37,2 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Кінотеатри Києва. Інтерактивна
мапа

15.04.2019

Рахункова палата у квітні 2019 р. влаштувала перевірку
Антимонопольного комітету, в рамках якої шукають негативні наслідки
та зачіпки від завершеного на початку 2018 року дослідження
лотерейного ринку.
«В квітні Рахункова палата почала перевіряти чи ефективно ми витратили бюджетні
кошти на дослідження лотерейного ринку», – повідомила повідомила держуповноважена
Агія Загребельська, яка курувала дослідження. У тому числі аудитори з’ясовують «чому це
дослідження не було включено в річний план досліджень АМКУ, що складався за півроку до
появи підстави для його проведення». Також у представників Рахункової виникло питання
чому працівники АМКУ «не порахували точний обсяг ринку, який ніхто не зможе ніколи
порахувати, доки левова його частина перебуває в тіні». «Лотерейний ринок залишився у
тому ж стані легального прикриття для протизаконного ігрового бізнесу», – відмітила
Загребельська. На початку 2018 року АМКУ завершив дослідження лотерейного ринку
України. У ньому було вказано на загрозу монополії з боку однієї компанії «УНЛ» у випадку,
якби держава заблокувала можливість роботи двох конкурентів «МСЛ» та «Патріот». Після
того дослідження РНБОУ не продовжив санкції стосовно останніх компаній і «УНЛ» не
отримало монополії. Проти Агії Загребельської після того рішення по лотерейним
операторам була відкрита перевірка НАЗК стосовно декларування продажу старого
автомобіля її братом, яка загрожує їй звільненням указом Президента України. «УНЛ»
пов’язана з народним депутатом Олександром Третьяковим (БПП), хоча офіційно
бенефіціаром вказаний британський юрист з Гонконгу Майкл Фогго, чиї компанії у тому
числі надають послуги номінального утримання акцій. У структурі власності «УНЛ»
фігурують секретарські компанії «Dadlaw Secretarial Limited» і «Dadlaw Nominees Limited»
(Кіпр), які також обслуговують кіпрську фірму «Parlimo Trading Limited». Їй належить
телеканал «Прямий», який обслуговує інтереси президента Петра Порошенка. Рахункову
палату з 2018 року очолює Валерій Пацкан, який до призначення був народним депутатом
від БПП. Нагадаємо, Мінфін с тих пір не розробив нових ліцензійних умов для лотерейних
операторів. А Верховна Рада не прийняла закон про легалізацію азартного бізнеса. Після
приходу до влади БПП та «Народного фронту» доходи державного бюджету від лотерейних
операторів в доларовому еквіваленті знизились у десятки разів.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО

04.05.2019

Кінотеатри Києва закривають - але і відкривають також. Поки
занепадають комунальні кінотеатри у спальних районах, великі приватні
мережі відкривають нові відділи у торговельно-розважальних центрах.
Серед останніх скандалів - історія з передачею будівлі кінотеатру "Київ" новим
орендарям. На початку року в КМДА заявили, що зі старими орендарями договір не
продовжуватимуть, а для визначення нових оголосять конкурс. 15 квітня з'ясувалося, що
його виграла мережа кінотеатрів "Сінема-Центр". BBC News Україна простежила за
розвитком кінотеатрів Києва, починаючи з 2000 року. За допомогою інтерактивної мапи
можна перевірити, коли відкрився та закрився кінотеатр, у якому стані він зараз, а також,
кому він належить - приватному власнику чи комунальному. Зараз "Київ" лишається чи не
останнім столичним кінотеатром, де регулярно демонструють авторське кіно. Звістка про
непевне майбутнє цього культового кінотеатру непокоїть як представників кіноспільноти,
так і звичайних глядачів: багато хто побоюється, що разом зі зміною керівництва закладу
зміниться і його політика щодо того, якому кіно віддавати перевагу. Гостроти додає і той
факт, що минулої осені стало відомо про закриття ще двох знакових для столиці
кінотеатрів - "Україна" і "Кінопанорама". На місці одного з них вже планують звести
дев'ятиповерховий готель.
Монополія на кіно зникла. Тож чи загрожують ТРЦ комунальним та нішевим
кінотеатррам? Бум ТРЦ припав в Україні на 2000 роки, що вплинуло на всю сферу дозвілля,
зазначають експерти. Кіно ж для багатьох перестало бути мистецтвом і перетворилося на
розвагу. ТРЦ запропонували клієнтам те, що колись могла дати ринкова площа: покупки,
послуги і видовища в одному місці. "Умовний середній клас", сім'я офісних працівників у
вільний час скоріше піде до ТРЦ, пояснює Катерина Тягло, менеджерка культурних
проектів і кандидат соціологічних наук. У такому центрі людина може послідовно
реалізувати декілька своїх потреб. Наприклад, пообідати, випити кави, зробити манікюр,
покататися з дітьми на атракціонах, а потім - подивитися сімейне кіно. А побудовані за
радянських часів кінотеатри розміщені у спальних районах і складаються з невеликої
кількості залів. Вони не можуть дати відвідувачам такого розмаїття розваг. До того ж,
зникла монополія на кіно: за бажання, фільм можна подивитися вдома через інтернет.
Кінотеатри повинні шукати глядача. Інша справа - зі спеціальними кінопоказами
та фестивалями. Їх відвідує зовсім інша аудиторія. Для таких людей перегляд кіно - те саме,
що й похід до театру чи на концерт. "Якщо людина зацікавлена певною проблематикою, то
вона прийде незалежно від того, зручно це чи ні, їхати з пересадками чи ні", - підсумовує
Тягло. Проте цього недостатньо, стверджує Світлана Олейнікова, експертка з фандрейзингу
та розвитку соціальних, культурних та бізнес-проектів. На її думку, нішеві кінотеатри
недостатньо займаються маркетингом і не залучають свою аудиторію. "Інформацію про них
доводиться шукати. Насправді ж, це кінотеатри мають шукати глядача", - говорить вона.
Олейнікова наголошує: в українців змінюються смаки. "Раніше на масових заходах звучала
попса або шансон, а зараз багато унікальних проектів виходять на перший план". Інтерес до
нішевої культури є, але такі заклади мають працювати зі своєю аудиторією, як і будь-який
інший бізнес, зазначає вона. Наприклад, популярними є вузькоспеціалізовані ресторани,
розташовані у секретних локаціях. Це стратегія створення штучного попиту, яка зараз
добре працює в Україні. Інший приклад, який наводить Олейнікова, - Театр на Подолі, який
також зміг створити попит на свій заклад і контент.
Читати повністю >>>
© Вікторія Жуган
За матеріалами bbc.com
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Скрипичный ключ к покупателю: как музыка влияет
на затраты посетителей магазинов
29.04.2019

Музыкальное оформление магазина – отдельное направление в
розничном маркетинге. Здесь встает вопрос об использовании легального
контента, пишет retailers.ua
Некоторые ритейлеры решают этот вопрос, включая в торговом зале радио. Но в
основном так поступают небольшие игроки. Крупный ритейл покупает легальный контент
у системных компаний. "Все больше и больше ритейлеров в Украине обращаются по
вопросу музыкального оформления к профессионалам. Шесть лет назад, когда мы только
начинали эту деятельность в Украине, к нам обращались в основном только ТРЦ и сети
супермаркетов", – рассказывает директор по развитию музыкальной компании "ТММУкраина" (среди клиентов – Vovk, "Антошка", Argo, Nyx, "Монпасье") Олеся Старжинская.
Сейчас среди партнеров компании, помимо ТРЦ и супермаркетов, есть автозаправочные
станции, рестораны, кинотеатры, спортклубы, ритейл. "Причем не только в городахмиллионниках, но и небольших городах в регионах", – добавляет она. В "ТММ-Украина"
стоимость подбора 100 треков составляет в среднем 500 грн. Обычно плейлист состоит из
600-800 треков (40 часов проигрывания). Как правило, каждый квартал компания
обновляет 50% плейлиста. "Также нельзя забывать о необходимости оплачивать
авторские и смежные права за использование музыки с коммерческой целью. На стоимость
роялти влияет количество магазинов в сети, озвучиваемая площадь, регион, а также то,
какая именно музыка буде использоваться", – говорит Олеся Старжинская. Стоит отметить,
что 22 апреля вступили в силу изменения в законе "Об авторских и смежных правах". В
ближайшее время игроки ожидают изменения стоимости музыкального контента для
использования в коммерческих целях. "Музыкальное оформление, адаптированное под
время суток, в наших торговых центрах обновляется каждые 15 дней. Формируется
оригинальный плейлист, который не повторяется в течение 13-14 часов работы ТЦ. Все
отчисления за авторские и смежные права оплачиваются согласно постановлению КМУ
уполномоченному агентству", – рассказали в пресс-службе сети "Эпицентр". В украинском
подразделении немецкой продуктовой сети Metro C&С всего в ротации находится около
1000 треков и каждый квартал 300 неактуальных треков заменяют на новые, рассказывает
специалист по оформлению торговых центров Metro Дарья Ильченко. "Основной плейлист
состоит из зарубежной поп-музыки, но в этом году мы значительно усилили процент
украинских музыкальных произведений, опираясь на предпочтения покупателей", –
уточняет она. В сети парфюмерии и косметики Eva сотрудничают с Украинской Лигой
авторских и смежных прав. "Это наиболее удобный для нас способ, поскольку
сотрудничество с правообладателями и их представителями дает нам возможность
использовать миллионы треков – от мировых хитов до произведений артистов украинской
сцены", – говорит директор по маркетингу Eva Анна Гришина. Основной стиль музыки –
лаундж. Но сеть экспериментирует и с другими форматами музыкального оформления.
"Интересной практикой для нас было создание совместного проекта с радио "Люкс FM" –
"Ева и Андрей"". За время нашего сотрудничества создано и транслировано в эфире почти
100 программ", – рассказала Анна Гришина.
Читать полностью >>>
© Ирина Миронова
По материалам retailers.ua
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ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

Рейтинг инвестиционной эффективности областей Украины
по итогам четвертого квартала 2018 г.

IAB Ukraine презентує підсумки оцінки ринку інтернетреклами України за 2018 рік
16.04.2019

Згідно з дослідженням, яке проходило у березні-квітні 2019 року,
розмір ринку медійної інтернет-реклами за 2018 рік склав 5,209 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Дослідження проходило у два етапи. На першому учасники ринку з боку рекламних
агентств – покупців реклами – надали свої дані щодо обсягів і форматам закупівель. На
другому етапі постало завдання оцінити частку ринку, яка припадає на учасників 1-го
етапу, і за допомогою цих даних зрозуміти весь обсяг ринку інтернет-реклами в Україні.
Оцінювався повний бюджет ринку, який складається з грошей, витрачених на покупку
інвентарю та комісію за послуги з купівлі. У вартість покупки інвентарю входять
технологічні націнки, таргетинги, покупка даних. Не входять вартість продакшену,
креативу, стратегії. Стратегічне завдання полягало у залученні всіх сегментів ринку,
відповідно до класифікації IAB. Був оцінений обсяг ринку медійної реклами: банерна
реклама, спонсорство, rich media, In-Page video, In-Stream video. Платний пошук і інші
сегменти, як лідогенерація, C&D (класіфайд і директорії), імейл маркетинг, SEO та інші
будуть додані з розвитком проекту. У дослідженні взяли участь рекламні агентства і
паблішери: Dentsu Aegis Network Ukraine, razom communications, Publicis Groupe Ukraine,
Sigma Digital, GroupM, Resolution (Optimum Media Ukraine),TMGU, DIEVO, MediaHead, Netpeak,
NEOS, BlackBox, MixDigital by Admixer, Автоцентр, 1+1, Admixer, Adpartner, Edipresse, FISH,
Go2Net, Liga, Programmatic Media Group, SLDS, Люкс (24 канал)
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами IAB Ukraine
В Киеве продолжается демонтаж незаконных
рекламных конструкций
07.05.2019

В Киеве в течение апреля демонтировано 1,161 тыс. незаконных
конструкций (РС), из которых 720 единиц демонтировали их владельцы,
сообщила пресс-служба Киевского горгосадминистрации (КГГА).
Так, демонтировано 322 баннера, 270 вывесок, восемь электронных табло, 17
конструкций на крышах, 107 кронштейнов. Кроме того, демонтировано семь отдельных
лайтпостеров и один – на фасаде, шесть флажков, один фасадный телеэкран, 108
временных выносных спецконструкций, 49 отдельных тумб, 91 холдер, 12 фасадных щитов
и 161 отдельных. Как сообщалось, в Киеве в течение 2018 года было демонтировано 16,8
тыс. РС– вдвое больше, чем в 2017 году. При этом, более 60% рекламных средств были
демонтированы владельцами. Ранее пресс-служба со ссылкой на замглавы КГГА Валентина
Мондриевского сообщалось, в 2019 году одним из приоритетов является контроль над
размещением рекламы в наземном транспорте и метрополитене. "Рекламы не должно быть
на окнах и дверях в вагонах метро, на дверях входной группы метрополитена и мраморных
фрагментах отделки станций, не должны быть брендированы станции-памятники", –
подчеркнул В.Мондриевский.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Підсумки I кварталу в зовнішній рекламі: рітейлери
скоротили обсяг розміщень
08.05.2019

З 30-ти найбільших рекламодавців України за перший квартал 2019
року більша половина – політичні партії та екс-кандидати в президенти
країни. Про це повідомляє rau.ua
Сфера торгівлі в топ-30 представлена компаніями Епіцентр, Fozzy Group, Metro і
Ашан. Оператор зовнішньої реклами Prime Group підготував звіт по ринку за перший
квартал поточного року, в основу якого лягли дані дослідницької компанії Doors Consulting.
За інформацією аналітиків, лідером за обсягом розміщення зовнішньої реклами стала
політична реклама, яка зайняла більше 28% носіїв. Такий значний, але закономірний в
період виборів, обсяг розміщення позначився на інших категоріях, обсяги реклами яких
скоротилися в порівнянні з першим кварталом 2018 року. Зокрема, обсяги розміщення в
категоріях «Торгівля» і «Розваги», які за своєю часткою зайняли друге і третє місця
відповідно, в січні-березні 2019 р. скоротилися на 5% в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Тоді як в цілому обсяг ринку зовнішньої реклами за звітний період
збільшився на 24%. Що стосується 30 найбільших рекламодавців першого кварталу, то 16 з
них – політичні. Лідер серед комерційних рекламодавців, Vodafone, виявився лише на
дев’ятому місці. При цьому найбільшим рекламодавцем сфери рітейлу в січні-березні
поточного року став Епіцентр. Збільшивши обсяг розміщення зовнішньої реклами більш
ніж на 11% компанія потрапила в топ-10 рейтингу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ
 ТВ КАНАЛИ

Братья Григорий и Игорь Суркисы планируют судиться
с Порошенко – Игорь Коломойский
03.05.2019

Братья Суркисы готовят иск в английский суд к Петру Порошенко изза якобы несостоявшейся сделки по продаже главе государства около 25%
принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".
"Порошенко вел переговоры с Суркисами. Это будет предметом иска к Порошенко,
как только он перестанет быть президентом. Это то, что я знаю точно, что готовится к нему
иск в Англии… От Суркисов", – заявил сообщил совладелец телеканала Игорь Коломойский
в интервью Bihus.Info. Как утверждает бизнесмен, в феврале 2016 года П.Порошенко
"вышел на сделку с Суркисами". "Переговоры велись где-то с февраля между Суркисами и
Порошенко, ну, его представителями. Адвокаты уже работали. Он хотел купить у них 25%, а
затем договариваться со мной, чтобы я ему продал еще 25%. И быть на "Плюсах" 50 на 50", –
пояснил совладелец телеканала. По его словам, на тот момент уже происходил поиск
финансирования для сделки, сумма которой оценивалась в $240-250 млн. Ранее
И.Коломойский утверждал, что П.Порошенко отказался от сделки по покупке пакета акций
указанного телеканала у братьев Суркисов, так как бывшая на тот момент главой Нацбанка
Валерия Гонтарева якобы убедила президента в том, что контроль над телеканалом можно
будет получить благодаря национализации ПриватБанка. Бизнесмен добавил, что в
настоящее время у него и у И.Суркиса находится примерно по 25% акций "1+1", еще 7,5%
акций принадлежит менеджменту и журналистам, которые после национализации
ПриватБанка решили таким образом реализовать свои опционы. "У них были опционы.
Когда состоялась национализация, они решили реализовать эти опционы, чтобы эти акции
никому другому не достались", – сказал И.Коломойский.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Рейтинговое
агентство
Евро-Рейтинг
обновило
рейтинг
инвестиционной эффективности областей Украины по итогам 4-го квартала
2018 г. Киевская область – вновь лучшая!
Максимальная инвестиционная эффективность (ineА) зафиксирована в трех
областях: Киевской, Полтавской и Волынской. Две последние поднялись по итогам квартала
на один и три уровня соответственно. Не смогли подтвердить максимальную
инвестиционную эффективность в 4-м квартале Днепропетровская и Одесская области. По
сравнению с июнем-сентябрем с 7 до 6 снизилось количество областей, рейтинговые оценки
которых ниже среднего уровня (ineD). Сразу два региона (Херсонский и Черниговский)
продемонстрировали минимальный уровень инвестиционной эффективности (ineG).
Самые высокие темпы роста большинства показателей в 4-м квартале были
зафиксированы в Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях. Столичный регион
лишь по одному параметру не вошел в число десяти лучших – прирост строительных работ.
А по четырем позициям (прирост капитальных вложений, чистых иностранных
инвестиций, заработной платы и трудоустройство безработных) оказался в пятерке
лучших. Днепропетровская область вошла в число 10-ти лучших регионов пять раз,
Полтавская – четыре. Но здесь наблюдаются низкие темпы роста по отдельным позициям:
Днепропетровщина – по приросту чистых иностранных инвестиций и строительству
жилья, Полтавщина – по приросту строительных работ и, отчасти, трудоустройство
безработных. Как следствие, конечные результаты этих регионов оказались ниже, чем у
Киевского, а итоговые показатели Днепропетровской области даже не позволили ей
получить рейтинг ineА. Обратная картина наблюдалась у аутсайдеров рейтинга.
Черниговская область ни по одной из позиций не смогла продемонстрировать высокие
темпы роста: выше тринадцатого места в общем зачете регион не сумел подняться.
Херсонская область имеет один из лучших показателей по приросту чистых иностранных
инвестиций – третий результат. Однако темпы роста по другим оцениваемым параметрам
очень низкие. Добавим к этому, что низкий прирост данные регионы не способны
компенсировать высокими значениями средних показателей, как это иногда происходит у
регионов с рейтинговой оценкой выше средней. В целом стоит отметить, что с момента
наблюдения (2015 г.) ряд областей сумели улучшить свои базовые показатели. В первую
очередь это касается Винницкой, Волынской, Полтавской, в несколько меньшей степени –
Закарпатской, Ровненской и Тернопольской областей. Наиболее явно это наблюдается по
значениям средних зарплат в регионе, объемам строительства жилья в расчете на число
жителей, розничного товарооборота и трудоустройства безработных. Отметим, что первые
три области сейчас входят в число 10-13 лучших и по объемам капитальных вложений,
чистых иностранных инвестиций и строительных работ. А это значит, что в течении 12
ближайших месяцев, имеют хорошие шансы на дальнейшее закрепление высоких
результатов. Евро-Рейтинг считает, что в ближайшие полгода позиции лидеров серьезно не
изменятся. Вероятно, могут несколько улучшить свои результаты Черкасская,
Николаевская, Запорожская и Одесская области. В то же время перспективы таких
регионов, как Сумской, Херсонский, Черниговский, Кировоградский кажутся
сомнительными. Скорее всего неизменными будут позиции Харьковской, Житомирской и
Хмельницкой областей. Однако, в целом, кардинальных изменений в ближайшие два
квартала ожидать не следует.
Читать полностью >>>
По материалам РА «Евро-Рейтинг»
Децентрализация в Украине: четыре отрасли, где
произошли наибольшие изменения
19.04.2019

Реформа децентрализации уже отметила пять лет с момента запуска.
За это время в Украине объединились почти 900 громад, однако это лишь
треть территории страны. Об этом пишет etcetera.media
На практике сельские энтузиасты, стремящиеся реформировать систему
управления, не находят понимания и поддержки населения. А порой нет и самих
энтузиастов. EtCetera выяснял, какие отрасли сельской жизни подверглись наиболее
вдохновляющим изменениям.
ИНФРАСТРУКТУРА. Это лидер среди отраслей, которые испытывают наибольшие
изменения после объединения громад. Иван ЛУКЕРЯ, координатор по вопросам
региональной работы Центрального офиса реформ: «Новообразованные ОТГ в первую
очередь занимаются восстановлением инфраструктуры. Происходит капитальный ремонт
громад. Речь идет о дорогах, объектах социальной инфраструктуры (заведения первичной
медицинской помощи, школы и детские учебные заведения, библиотеки, создание домов
старост), водоснабжение, создание и запуск работы ЦПАУ. И такое происходит почти в
каждой вновь созданной ОТГ, особенно в первые два-три года функционирования». От
периода «до реформы» инфраструктурные изменения отличаются темпами. Например, в
каждом из 14 сел Мостовской ОТГ на Николаевщине ежегодно реализуют хотя бы один
проект. Какой именно, в каждом случае выбирают жители конкретного села: ремонт
водопровода, школы, детского сада, уличного освещения и тому подобное. Председатель
общины отмечает, что за два последних года удалось сделать больше, чем за десять до того.
Помогли не только поступления от налогов, которые к тому же удается постоянно
увеличивать, поощряя предпринимателей к легальной работы, но и инфраструктурная
субвенция и инвестиции. А в Слобожанской ОТГ (Днепропетровская область) удалось
впервые за годы независимости Украины построить многоэтажку с «социальными
квартирами». Жилье получили 106 семей из разных «очередей»: учителя, медики, АТОвцы,
многодетные семьи и одинокие матери.
ФИНАНСЫ. Более половины реализованных инфраструктурных проектов были бы
невозможны, если бы не дополнительные финансовые возможности. Главное финансовое
преимущество децентрализации — это налоговые поступления от местных
предпринимателей (прежде всего 60% налога на доходы физических лиц и 100%
земельного налога). Они позволили увеличить бюджеты ОТГ в среднем в 2-4 раза (а есть
примеры, когда бюджеты вырастали в 5-10 раз). Например, если Ерковской громаде не
Черкасчине до 2015 года денег хватало только на заработные платы, то сегодня ОТГ имеет
30 млн гривен в год. Благодаря этому удалось полностью обеспечить лекарствами и
расходными материалами местную амбулаторию и отменить любые родительские взносы
в школе, в том числе на питание — оно предоставляется за счет бюджета. Шесть тысяч
человек из трех сел общины могут бесплатно лечить зубы, а в случае затруднительного
финансового положения обратиться за денежной помощью. В Мостовской ОТГ годовой
бюджет вырос с 3 до 33 млн в год. Что касается других поступлений, то наиболее значимой
для общин стала инфраструктурная субвенция. Она предоставляется только
объединенным общинам и становится своеобразным «подъемным капиталом». Например,
в 2018 году Иллиновская ОТГ (Донецкая область) получила такую ??субвенцию в размере
5,6 млн гривен. На опасения, что без государственной подстраховки через 4-5 лет ОТГ не
смогут самостоятельно содержать инфраструктуру и развиваться, эксперты отвечают:
нужно параллельно вкладываться в проекты, которые будут иметь материальную отдачу.
Это, например, создание сельскохозяйственных кооперативов (сыроваренный кооператив
в Глибоцкой ОТГ в Черновицкой области), стимулирование местных предпринимателей к
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расширению (это новые рабочие места, а значит — дополнительные налоги) и уплата
налогов по месту предпринимательской деятельности (часто бизнес работает в одном
месте, а налоги платит в другом). Бонусы приносит и привлечение иностранных
инвестиций. Так, благодаря привлекательным условиям ведения предпринимательства на
территории Байковецкой ОТГ открыли предприятие по изготовлению бензопил.
ОБРАЗОВАНИЕ. Долгое время ситуация с сельскими школами была более чем
затруднительной. Максимум, что получали школы — это покрытие защищенных статей:
зарплаты и коммунальных услуг. Все остальное приходилось оплачивать родителям:
ремонты, питание, учебники, досуг детей и тому подобное. Однако во вновь созданных ОТГ
школам и детсадам начинают уделять больше внимания и прежде всего обновляют
материально-техническую базу. Надежда БАБАНСКАЯ, председатель Мостовской ОТГ:
«Сегодня сельские школы становятся конкурентоспособными. Они не отличаются от
городских школ, потому что дети получают гораздо лучшие услуги. Когда мы провели
мониторинг ВНО, то увидели, что за два года (дети) лучше начали сдавать ВНО». Однако
глава ОТГ отмечает, что работает над вопросом оптимизации школьной сети и планом
строительства нового учебного заведения. Это, по ее мнению, позволит повысить качество
образования в громаде и придаст детям возможности для развития. Хотя оптимизация и
является одной из наиболее дискуссионных частей реформы, большое количество громад
идет именно таким путем: создано около 800 опорных школ и 1200 филиалов, организован
подвоз детей, вкладываются дополнительные средства в оборудование естественных и
компьютерных кабинетов. Визиткой реформы децентрализации в образовательной сфере
стала Солонянская опорная школа в одноименной ОТГ на Днепропетровщине, куда детей
подвозят из 14 окрестных сел. Дорожные неудобства компенсировали оснащенными
кабинетами, возможностью выполнять лабораторные опыты, спортивным оборудованием,
пространством для отдыха и развития. Учебные показатели в громадах улучшают не
только за счет организации образовательного пространства, но и с помощью денежных
поощрений. На Харьковщине, в Коломацкой громаде, учредили стипендии для школьников,
победивших в областных и национальных олимпиадах, получивших награду в конкурсах
научных работ МАН или высшие баллы на государственной итоговой аттестации. Дети
могут претендовать на 500-2000 гривен на «карманные расходы». А для учителей, ставших
научными руководителями МАНовцев, предусмотренные премии.
МЕДИЦИНА. С дополнительными финансовыми инструментами общины также
получили возможность влиять на качество предоставления медицинских услуг. Жители
Каменномостовской
громады
на
Николаевщине
получили
современный
стоматологический кабинет с необходимым диагностическим оборудованием. А
Гниванская ОТГ в Винницкой области привлекла на развитие городской больницы почти
миллион долларов благотворительной помощи от украинской диаспоры, чем уберегла
заведение от закрытия. Чтобы привлечь врачей на работу в село, Коломацкая ОТГ
(Харьковская область) решила обеспечивать их жильем и дополнительной финансовой
поддержкой – 50 тысяч гривен в год. На руку громадам сыграли государственные
программы по улучшению сельской медицины (построение типовых амбулаторий,
внедрение телемедицины, обеспечение сельских врачей транспортом). Вместе с этим
положительные сдвиги стали еще более очевидными. Отметим, что децентрализация
привела и к существенным структурным изменениям в системе управления, хотя это для
многих может быть неочевидным. ОТГ получили не только финансы, но и право
распоряжаться ими по своему усмотрению, право не зависеть от «центра». И это не только
большой бонус, но и вызов.
Читать полностью >>>
По материалам etcetera.media
АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Журнал Фокус опубликовал свой 12-й рейтинг: 100
самых богатых людей Украины
15.04.2019

Главная тенденция – состояние богатейших соотечественников
выросло почти до уровня дореволюционных времен. Суммарное состояние
всей сотни по итогам 2018 г. составляет $40,9 млрд.
Рейтинг 100 богатейших людей Украины включает не только украинских граждан,
но и экспатов, заработавших основной капитал в нашей стране. При расчёте состояний мы
учитывали основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям: производственные и торговые компании, банки, объекты коммерческой недвижимости. Также учитывался кеш, полученный от продажи бизнеса за последние восемь лет. Оценка недвижимости
производилась на основе данных о площадях и стоимости квадратного метра. Подбором
активов и их оценкой занималась редакция Фокуса при содействии инвестиционных
компаний. Капитализация публичных активов оценивалась исходя из цены их акций за
последний год на фондовых площадках. Непубличные компании мы оценивали при
помощи отраслевых мультипликаторов, предоставленных Concorde Capital. При невозможности применения мультипликаторов мы оценивали капитализацию сравнительным
методом на основе референтных сделок. Существенным недостатком оценки компаний при
помощи мультипликаторов является высокая погрешность этих методов. Приведённая
нами оценка состояний носит субъективный и исключительно ориентировочный характер.
Оценка бизнеса проводилась по курсу 27 UAH/USD. Стоимость активов, оформленных на
родственников, включалась в оценку бизнеса участников рейтинга, если известно, что их
родственники не принимают активного участия в управлении компаниями.
Читать полностью (список, инфографика) >>>
По материалам focus.ua
Названы самые дорогие бренды Украины Рейтинг

Очікування бізнесу щодо обсягів виробництва,
інфляції та курсу поліпшилися
16.04.2019

Українські компанії в I кварталі 2019 року поліпшили свої прогнози
як щодо темпів зростання економіки, так і щодо розвитку власного бізнесу
протягом наступних 12 місяців.
Підприємства очікують уповільнення інфляції та помірне послаблення курсу. Про це
свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у I
кварталі 2019 р. У І кварталі очікування бізнесу щодо ділової активності покращилися.
Індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців становить 119,7% (у попередньому
кварталі – 117,3%). Підприємці очікують поліпшення фінансово-економічного стану своїх
підприємств, в т. ч. за рахунок зростання виробництва і продажу продукції, зокрема на
експорт. При цьому пожвавлення ділової активності очікує бізнес усіх видів економічної
діяльності. У зв’язку з цим компанії планують збільшити інвестиції в основні засоби,
активніше залучати кредитні ресурси та нових працівників. Понад 40% компаній
прогнозують зростання обсягів продажу протягом наступних 12 місяців. Лише 8,7%
очікують зменшення обсягів реалізації продукції. Найбільше очікують зростання
підприємства будівництва, переробної промисловості, сільського господарства, торгівлі,
транспорту та зв’язку. Понад третина компаній очікує зростання експорту. Майже третина
компаній очікує поліпшення свого фінансово-економічного стану, лише 8% – погіршення.
Решта компаній не прогнозує змін. Найбільш оптимістично налаштовані компанії у сфері
будівництва, сільського господарства та переробної промисловості. Понад третина (33,6%)
компаній прогнозує, що обсяг інвестиційних видатків на обладнання зросте. Лише 9%
підприємств очікують скорочення таких інвестицій. Найбільше росту очікують у
будівництві, сфері транспорту та зв’язку, переробній та добувній промисловості. П’ята
частина компаній – 19,4% – прогнозує, що кількість працівників на їх підприємствах
зростатиме. А 14% компаній очікують скорочення персоналу. Найбільш оптимістично
налаштовані підприємства у будівництві та переробній промисловості. Бізнес готується
піднімати зарплати. Більшість компаній – 74,1% – вважають, що їхні видатки на оплату
праці працівників протягом наступних 12 місяців зростуть. Менше одного відсотка
компаній не прогнозують росту зарплат. Більше третини компаній – 38,2% – планують
залучати кредити протягом наступних 12 місяців. Найбільша частка серед підприємств
переробної промисловості, а також сфери електроенергії та водопостачання – 61% та 56,3%
відповідно. При цьому підприємства, які планують брати банківські кредити, продовжують
надавати перевагу позикам у національній валюті. Основні фактори, які за оцінками бізнесу
обмежують спроможність нарощувати виробництво, – це високі ціни на енергоносії, а також
на сировину та матеріали. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами bank.gov.ua
Потребнастроения украинцев в марте-2019
ухудшились - исследование
17.04.2019

Индекс потребительских настроений в марте 2019 года по сравнению
с февралем снизился на 1,7 пункта – до 65,3 по 200-балльной шкале,
свидетельствует исследование Info Sapiens.
"Среднее значение индекса потребительских настроений в первом квартале 2019
года превышает среднее значение за IV квартал 2018 года и весь 2018 год. Наибольший
прирост в первом квартале показывают индексы ожиданий развития экономики в
ближайший год и в следующие пять лет", – комментируют аналитики Info Sapiens. При этом
они уточняют, что улучшение ожиданий развития экономики в первом квартале этого года
связаны с оптимистичными надеждами относительно результатов президентских выборов.
А в марте украинцы высказали пессимизм в отношении ожидаемого роста экономики
страны в ближайший год – показатель соответствующего индекса снизился на 4,5 пункта –
до 60,7, указывается в материалах исследования. Мартовский показатель индекса
ожидаемой динамики безработицы вырос по отношению к февралю на 5,4 пункта – до 129.
На 5,3 пункта повысился индекс девальвационных ожиданий – до 151,2. Индекс
инфляционных ожиданий прибавил 2,2 пункта в марте и достиг 184,5. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Иностранные инвесторы ждут
выборов в Раду
26.04.2019

Только каждый пятый иностранный инвестор готов инвестировать в
Украину после второго тура выборов президента. Такие результаты
получены в ходе опроса иностранных инвесторов.
Вместе с тем две трети зарубежных бизнесменов хотят дождаться результатов
намеченных на осень выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства
для инвестирования в страну. Как отметил президент Европейской бизнес-ассоциацией и
глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, не видят привлекательных
возможностей для инвестирования в Украину в ближайшем будущем 12% представителей
крупного бизнеса. Опрос был проведен с 15 по 19 апреля среди 75 инвесторов, из которых
63% являются стратегическими и 76% сейчас уже имеют инвестиции в Украине. По их
мнению, первоочередными шагами новоизбранного президента должны стать
эффективные меры борьбы с коррупцией, назначение реформаторов с высокой репутацией
на ключевые государственные должности, а также ограничение влияния олигархов. При
этом уже четвертый год подряд основными препятствиями для инвестиций респонденты
назвали широко распространенную коррупцию и недоверие к судебной системе в Украине,
а также монополизацию рынков и захват власти олигархами.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

15.04.2019

Журнал «Корреспондент» назвал самые дорогие бренды Украины.
Рейтинг из 50 брендов опубликован в №7 (823) за 11 апреля 2019. Об этом
сообщает агентство interfax.com.ua
ТОП-5 лидеров по сравнению с прошлогодним аналогичным рейтингом не изменилась: «Київстар» ($245,2 млн.),«Моршинська» ($178,2 млн.), «Фокстрот» ($176,9 млн.),
«Дарниця» ($172,2 млн.) и «Розетка» ($168,7 млн.). Среди участников первой двадцатки
рейтинга – «Нова Пошта», «ПриватБанк», Ощадбанк, «Цитрус», «Эпицентр», Roshen, OLX и
МАУ. Комментируя результаты исследования, редакция журнала отмечает совокупный
рост стоимости брендов: если в 2018 г. все 33 бренда, включенные в рейтинг, оценивались
в $3,8 млрд, то в нынешнем году первые 33 бренда из 50-и стоят почти $4,3 млрд. Как и в
минувшем году, в рейтинге доминируют производители еды и напитков, а также ритейл.
Вместе с тем редакция отмечает прогресс в некоторых других отраслях украинской
экономики. «Украинская фармацевтика в последние годы сделала колоссальный рывок как
по части производства, разработки и экспорта, так и в продвижении своих брендов.
«Дарница», например, уже второй год подряд занимает уверенное четвертое место в нашем
рейтинге», – пишут авторы рейтинга в сопроводительном тексте. При расчете стоимости
брендов редакция издания учитывала ключевые макроэкономические показатели
Украины (ВВП, инфляция) финансовые показатели компаний-владельцев брендов, а также
их рекламную активность. Редакция журнала не включала в рейтинг транснациональные
бренды, созданные за пределами Украины. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Дослідження Держстату: українські рітейлери готуються
до зростання продажів
10.05.2019

Індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі в II кварталі 2019
року підвищився в порівнянні з I кварталом на 3,7 п.п. і становить плюс 6,7%.
Про це пише rau.ua
Як свідчать дані опитування 675 підприємств, проведеного Державною службою
статистики, в першому кварталі 2019 року компанії сфери роздрібної торгівлі переважно
фіксували спад продажів: 38% респондентів говорили про падіння обороту (проти 33%, у
яких було зростання). Однак уже в другому кварталі вони очікують значного збільшення
цього показника (42% очікують зростання і тільки 21% – падіння продажів). Якщо взяти
тільки роздрібну торгівлю (розділ 47 за КВЕД-2010), без урахування підприємств по
реалізації автомототехники, то з 426 підприємств приблизно 38% чекають збільшення
продажів і 24% – скорочення. При цьому майже половина компаній не розраховує на
збільшення замовлень у постачальників (46%) і лише третина розраховує на зростання
(31%). Ще більш консервативні підприємства торгівлі по частині збільшення свого штату –
76% опитаних компаній не збираються наймати/звільняти персонал. Розширюватися
планують тільки 13% респондентів. Нарешті, 56% підприємств не очікують на зростання
цін в квітні-червні 2019 року, а 41% все ж розраховує на це. І тільки 2% вірять в те, що ціни
можуть впасти. Треба сказати, що тенденція до зростання ділових очікувань щодо початку
року властива вітчизняним торговцям останні три роки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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"Серый товар" vs. легальный бизнес. Кто победит на
украинском e-commerce рынке?
22.04.2019

Як нівілювати ключові загрози
економіки України
17.04.2019

Представники бізнесу України вимагають побудувати в Україні
легальне бізнес-середовище, з єдиними правилами, які зрозумілі усім
учасникам економічних відносин.
Представники Фонду підтримки економічної безпеки України, платформи взаємодії
бізнесу – Бізнес100 та члени Української Ради Бізнесу звернулись до громадян України,
діючого Уряду та парламенту, кандидатів у Президенти України та всіх національних
політичних сил із закликом одразу після виборів підтримати та прийняти проект
"Доктрини економічної безпеки". За висновками Доктрини, необхідно якнайшвидше
прийняти закони та підзаконні акти для нівілювання ключових загроз економіці України,
головними з яких є наступні: Макроекономічні: низькі темпи економічного зростання,
застрягання у сировинно-промисловій пастці, світова економічна криза, що наближається,
монополізація ключових секторів національної економіки, значний рівень тінізації
економіки, значний обсяг контрабанди. Фінансові: втеча капіталів за кордон і масове
використання офшорних юрисдикцій та податкових гаваней для уникнення від
оподаткування всередині країни, критично високий рівень перерозподілу ВВП через
зведений бюджет України та соціальні фонди, залежність банківського сектору від
політики державних банків. Інституційні: неформальні інститути, відносини та структури,
що суперечать формальним та викривлюють їх; невиконувані норми законів, зрощування
монополізації окремих секторів економіки з державною владою, недостатня захищеність
права власності через недосконалість системи правосуддя, недосконалість системи
реєстрації прав на нерухоме майно, обмежені можливості оскарження недійсних
правочинів. Енергетичні: критична залежність від імпорту енергоресурсів, ризики
нанесення шкоди українській економіці окремими гравцями сектору, ризик
несанкціонованої зупинки підприємств енергетичного сектора. Зовнішньоекономічні:
відсутність чіткої системи взаємодії державних органів з питань забезпечення
зовнішньоторговельної безпеки, нерозвиненість зовнішньоторговельної інфраструктури,
втягування України у торгівельні війни та зростання протекціонізму у світі, санкційний
вплив на економіку України з боку країни-агресора. Одночасно, серед ключових напрямків
реалізації державної політики в сфері економічної безпеки, визначених Доктриною є:
формування позитивного сприйняття громадянами України підприємництва, конкуренції,
приватної власності, громадянської активності; підвищення прозорості, спрощення
процедур та їх автоматизації, утворення інституційних стримувань та противаг, дерегуляції
та звуження державного втручання до мінімально необхідних меж, приватизації державних
підприємств; інституційна реформа контролюючих органів (митниці та податкової
служби), проведення відкритих та чесних конкурсів на керівні посади у цих органах,
встановлення контурентних заробітних плат співробітникам; ліквідація всіх економічних
підрозділів правохоронних органів, ліквідація Податкової міліції та створення єдиного
аналітичного органу із розслідування економічних злочинів; ухвалення нового Митного та
Податкового кодексу Розвитку, які будуть передбачати норми по деофшоризації економіки
та інтеграції в Україні нових міжнародних стандартів податкової прозорості…
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.censor.net.ua
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Економічний досвід Польщі: що може
використати Україна
18.04.2019

Стало модно порівнювати Україну з Польщею. Порівнювати,
підкреслюючи скільки ми втратили, і як стрімко вперед прорвались
поляки. Хтось навіть пропонує використати модель Польщі для України.
Проте, час минув і змінились умови, в яких виникло «польське економічне диво». І
точно скопіювати саме польську модель розвитку 90-х років зараз не вдасться. Нам
потрібна власна модель, виходячи із нинішніх реалій. Власне так, модель – продуманий
план як розвиватиметься наша країна, які галузі будуть пріоритетними, розуміння що і
куди ми експортуватимемо, як долатимемо проблему ресурсомісткості, технологічного
відставання та енергетичної залежності. Проте, деякі елементи моделі польського розвитку
можна, та і треба використати в Україні. На межі 80-90-х років у Польщі була серйозна
економічна, і як наслідок, соціальна криза. Дефіцит товарів у пустих польських магазинах
заповнювався «човниками» із сусідніх країн, в тому числі й України. Проте вже через кілька
років, напрям товарних потоків змінився. І полиці багатьох міст в Україні, особливо
прикордонних регіонів, заповнювали товари з гордим надписом «Добре бо польське».
Значною мірою, Польщу почав рятувати економічний патріотизм і розуміння того, що
потрібно виробляти свою продукцію та заміщувати імпорт. Активно використовувані гасла
«Тепер Польща», «Свій до свого по своє», «Добре, бо польське» та інші закликали купувати
продукцію національного виробника. До слова, принцип «Свій до свого по своє» активно
використовували українці на землях нинішньої західної України на початку ХХ ст, з метою
протистояння засиллю капіталу інших національностей. Сказати, що ця практика була
успішною – не сказати нічого. Виникли сотні кооперативів, професійних та кредитних
спілок, які, в тому числі фінансували, й соціальні та культурні заходи. Проте, в кінці ХХ
століття, ми про цей лайфхак якось забули. І сьогодні маємо відповідні реалії. У 2018 році,
за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, український експорт виріс на 9,4
% порівняно із 2017 роком, в той час як імпорт зріс на 14,3 %. І як би ми не кепкували над
«импортозамещением» наших сусідів, без цього нам буде складно. І модель процвітання
України, як не крути, не можлива без застосування правила «Свій до свого по своє». Такий
план і модель розробляє зараз Український інститут майбутнього – «Економічна стратегія
України 2030». Водночас, все починається з малого. Досі є багато варіантів заміщення
імпорту власними виробництвами. І радує, що кількість та потужність українських
виробництв, які здатні покривати внутрішній попит, а згодом і виходити на зовнішні ринки
– ростуть. Зі свіжого – хороший приклад – це відкриття першого виробничого об’єкту
індустріального парку у Білій Церкві – заводу з виробництва електричної фурнітури.
Сьогодні така продукція масово імпортується з Китаю та Туреччини. Вітчизняне ж
виробництво на 90 % побудоване на використанні матеріалів та комплектуючих саме
українського виробництва. Згодом, очікується, що в цьому індустріальному парку буде
створено три тисячі робочих місць. Індустріальний парк з’явився у Білій Церкві два роки
тому, а засновником був бізнесмен Василь Хмельницький, який переконаний, що проекти
бізнес парків можуть стати точками зростання по всій Україні. Внаслідок таких проектів, як
вважає бізнесмен, не лише створюватимуться робочі місця та активізуватиметься імпорт,
але й створюватиметься позитивний бізнес-клімат, який приваблюватиме сюди все більше
іноземних інвесторів. У тій же Польщі працюють десятки успішних бізнес-парків, а загальна
їх кількість скоро може сягнути сотні. І немає жодних підстав вважати, шо така модель не
спрацює в Україні. Патріотизм у споживанні здатен стимулювати патріотизм у виробництві.
При цьому, нам потрібно чітко розставити пріоритети і розуміти, які саме ринки з якою
саме продукцією ми можемо зайняти. Згодом, в Україні однозначно, набереться критична
кількість людей та інституцій, готових починати робити зміни вже сьогодні. І в України
обов’язково вдасться. Але найкращий час почати творити завтра – саме сьогодні.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Рынок электронной коммерции, по данным BRDO, в мире растет со
скоростью 23-25%. Украинский рынок e-commerce растет со скоростью
более 30%, занимая 2-е место по темпам в Европе.
При этом подобные темпы могут сохраняться длительное время, поскольку доля
онлайн-продаж в розничной торговле в целом в Украине составляет 3,2%, тогда как в
среднем в Европе 8,8%, а в Великобритании — 17,8%. Объем рынка продаж рынка ecommerce в 2018 г. по всему миру составил $2,8 трлн. К 2021 году эта цифра вырастет почти
в 2 раза до $4,8 трлн. Главные игроки рынка электронной коммерции на сегодняшний
день: интернет-магазины (закупают товары у производителей и продают их конечным
покупателям, или продают товары собственного производства), маркетплейсы
(предоставляют предпринимателям площадку для создания магазинов и торговли своим
товаром), классифайды (предоставляют возможность физическим лицам осуществлять
операции между собой), доски объявлений, например, OLX.
Риски. Так какие же риски несет потребитель, покупая товар в мелких интернетмагазинах, которые продают "серый" товар? Как объяснили в компании MOYO, "серый"
товар часто продают по ценам ниже среднерыночных. Риски - отсутствие гарантии, нелокализированный софт. "Белые" компании предлагают полное выполнение закона (гарантия,
ремонт, замена) и лояльность к покупателю. Покупая официально ввезённую тех.нику в
надежных магазинах, всегда есть возможность проверить её, сравнить с несколькими
предложениями и купить её "здесь и сейчас". Покупатель всегда может быть уверен в том,
что на протяжении всего жизненного цикла эти устройства будут отремонтированы по
гарантии, а при не гарантийном ремонте нужные запчасти будут в наличии.
Меры безопасности. Открыт следующий вопрос: как обеспечить одновременно и
благоприятную для предпринимательской деятельности среду, и эффективный рыночный
надзор? По мнению Олега Кисилева, представителя компании Sony, в Украине есть
большой дисбаланс требований к онлайн-бизнесу и бизнесу, который имеет физические
точки продаж. "Для государства проще проверять бизнес с физическими точками, он
находится под значительным прессом требований государства. Почему для электронной
торговли существуют преференции? По нашим оценкам, серая часть Интернет-торговли
может составлять 40-60%", - комментирует ситуацию он. Также Киселёв подтвердил, что
компания Sony придерживается следующей точки зрения: Украине нужно принимать
национальный принцип исчерпания прав, потому что это защищает потребителя.
Магазина, который продал товар, может не быть, а вся ответственность будет лежать на
производителе, который имеет обязанности по гарантийному обслуживанию. На момент
подготовки этого материала существует 17 действующих нормативно-правовых актов,
которые непосредственно составляют регуляторное поле рынка электронной коммерции:
четыре Кодекса Украины, 10 законов, один приказ МЭРТ, одно постановление Кабмина и
одно постановление Национального банка. Одним из ключевых вопросов на всех этапах
электронной коммерции является детальное регулирование предоставления достоверной
и достаточной информации для выбора поставщика, товаров (услуг), заключения и
исполнения сделок. Соответствующие нормы предусмотрены законами "Об электронной
коммерции", "О защите прав потребителей". В соответствии со статьей 13 Закона Украины
"О защите прав потребителей", перед заключением договоров на расстоянии продавец
(исполнитель) должен предоставить потребителю информацию о наименовании продавца
(исполнителя), его местонахождении и порядок принятия претензии. Статья 7 Закона "Об
электронной коммерции" предусматривает тот факт, что продавец (исполнитель,
поставщик) товаров, работ, услуг в электронной коммерции во время своей деятельности и
в случае распространения коммерческого электронного сообщения обязан обеспечить
прямой, простой, стабильный доступ других участников отношений в сфере электронной
коммерции к информации о: полном наименовании юридического лица или фамилии,
имени, отчества физического лица - предпринимателя; местонахождении юридического
лица или месте регистрации и месте фактического проживания физического лица предпринимателя; адрес электронной почты и / или адрес интернет-магазина. Вот только
проблема в том, что приведенные нормы законодательства Украины устанавливают
обязанность исключительно для продавцов. Исходя из комментария Госпотребслужбы
Украины, владелец интернет-магазина (домена) не несет никакой ответственности за
размещение информации в недостаточном объеме. По данным той же Госпотребслужбы, в
2018 г. в агентство поступило более 20,9 тысяч обращений потребителей о нарушении их
прав при приобретении продукции, из них 1322 - по приобретению товаров в интернетмагазинах. Следует отметить, что по сравнению с 2017 годом наблюдается тенденция
увеличения количества жалоб потребителей. Так, в 2018 году общее количество обращений
увеличилось на 6% (с 19,7 до 20,9 тысяч), Количество жалоб на интернет-магазины
увеличилось на 3,7% (с 1275 до 1322). При этом уровень удовлетворения жалоб
потребителей на интернет-магазины - 1%. То есть из всех жалоб на интернет-магазины
лишь 1% потребителей имеет шансы отстоять свои права. "Уровень продаж серой техники
чрезвычайно зашкаливает. Рыночный надзор не может дотянуться до Интернет-сегмента.
Мы силами своей организации вернули потребителям, в случаях, когда государство уже
отказалась от защиты, более полумиллиона гривен. Закон требует выдать фискальный чек.
Есть инициативы кэшбек, чтобы побудить потребителей вывести серый бизнес в белую
плоскость, но бизнес, который работает под видом ФЛП, торпедирует все инициативы,
которые могли бы позволить легализовать этот сегмент рынка", - комментирует ситуацию
Олег Цильвик, заместитель председателя правления Союза потребителей Украины. - "Во
многих случаях потребители от мошеннических действий теряют средства. Огромное
количество Интернет-магазинов работает без идентификации продавца, как того требует
Закон "Об электронной коммерции". Нужны жесткие меры реагирования на нарушение
закона. Потребитель должен быть защищен". И причина в том, что многие интернетмагазины нарушают требования закона раскрывать о себе информацию. Это подтверждает
и мониторинг интернет-магазинов на предмет соответствия их деятельности требованиям
законодательства Украины в сфере защиты прав потребителей, который провели
активисты Всеукраинского движения "Молодежь за права потребителей". Активисты
промониторили 60 сайтов с техникой, одеждой и косметикой. Выводы неутешительные 65% сайтов не указали, кто является продавцом (субъектом предпринимательской
деятельности) и не раскрыли информацию о своем юридическом адресе.
"Серые" схемы. Есть норма в законодательстве, которая обязывает, в том числе
интернет-магазины, которые работают, как ФОПы, передавать всю информацию о своих
продажах и оборотах в налоговую службу. Речь идет о норме, которая обязала всех
продавцов техники и электроники выдавать фискальный чек. Норма есть, обязательство
есть, но все равно это выполняют далеко не все интернет-магазины. Сами по себе ФОПы —
это легально. Но, как и в любой системе, здесь тоже есть свои лазейки. Один магазин — это
примерно 100-200 ФОПов. К тому же сегодня может продавать один ФОП, а завтра уже
второй. Так их найти и уличить в чем-нибудь еще сложнее. У этой немудреной схемы есть
свои большие преимущества для нерадивого бизнеса. Во-первых, налоговая нагрузка на
ФОПов, которые работают на упрощенной системе, существенно ниже, чем для
юридических лиц. Во-вторых, физлица-предприниматели не обязаны вести первичный
учет, потому не обязаны отчитываться перед налоговой, где и как они купили товар, что
делает невозможным прослеживание цепочки поставки товара от границы до конечного
покупателя и значительно облегчает реализацию товара завезенного в страну с
нарушением таможенных правил или вовсе минуя таможню с ее налогами и сборами. За
год, к сожалению, детенизации не произошло. С этим соглашаются как операторы рынка,
так и контролирующие органы.
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В ДФС и вовсе утверждают, что крупные и средние торговые компании массово
мигрируют в "тень", используя все ту же схему с ФОПами, так как нет эффективного
контроля за оборотом товаров и объемом доходов упрощенцев. Отсутствие нужной
информации даёт возможность недобросовестным интернет-магазинам совершать
следующие нарушения прав потребителей: после оплаты не доставлять потребителю
товар; в случае наличия в товаре существенного недостатка потребителю не возвращать
средства;
осуществлять доставку
товара,
не
соответствующую
заявленным
характеристикам. Кроме того, отсутствие на сайтах интернет-магазинов вышеупомянутой
информации делает невозможным проведение Госпотребслужбой полного и объективного
рассмотрения жалоб потребителей с проведением внеплановых проверок соблюдения
законодательства о защите прав потребителей. "Относительно отказа ремонтировать
товар по гарантии отмечаем, что такой отказ предоставляют сервисные центры, к которым
обращаются потребители при обнаружении в товаре недостатка. Основной причиной
отказа является то, что интернет-магазины реализовали потребителю товар, который не
предназначен для продажи на территории Украины. Иными словами, товар для продажи
завезен в Украину вне таможенного контроля, контрабандным путем", —
прокомментировали в Госпотребслужбе.
Что делать дальше? Повысить санкции на неприменение РРО — утверждают
специалисты. Так как штраф в 1 гривню не стимулирует к детенизации, о чем открыто
говорят и контролирующие органы и бизнес. Министерство экономического развития
настаивает, что в законодательстве необходимо более четко прописать, какую именно
информацию о себе должен публиковать онлайн-магазин на своем сайте. В частности,
полное наименование, местонахождения, телефон, код ЕГРПОУ (для юрлиц) или номер
учетной карты налогоплательщика (для ФОПов), а также данные о патенте, разрешении
или лицензии на работу. В Европейской Бизнес Ассоциации также настаивают: нужно
принимать законопроект, который позволит блокировать интернет-магазины, которые не
публикуют подробную информацию о себе. Экспертная среда предлагает на
законодательном уровне разделить понятия интернет магазин и маркетплейс. Илья
Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, говорит,
что маркетплейс — это хороший способ выйти на рынок разным компаниям, как
маленьким, так и крупным. Это также и повышение уровня обслуживания клиентов за счет
конкуренции. Но есть и псевдомаркетплейсы — они реализуют товар от себя и от других
лиц (в том числе и ФОПов), потому получают ценовое преимущество за счет неуплаченных
налогов. Эксперты предлагают помочь таким торговым площадкам четко определиться:
либо вы маркетплейсы — и тогда ответственность будет нести только тот, кто поставляет
вам товар, либо вы все-таки физическое или юридическое лицо-предприниматель — и
отвечаете за свой продукт. Эксперты также предлагают интернет-магазины сделать не
способом реализации товаров, а местом торговли, что позволит минимизировать проблему
с идентификационными данными продавца. Следует отметить, что в Верховной Раде
Украины уже зарегистрирован проект Закона Украины "О защите прав потребителей",
относительно мер по детенизации деятельности субъектов электронной коммерции" под
номером 6754. Этот законопроект дал бы больше возможностей уполномоченным органам
регулировать и блокировать незаконные сайты, а также дал бы больше возможностей
защитить самих потребителей. Дело вот только в том, что данный законопроект висит
зарегистрированным в Верховной Раде с июля 2007 года. И пока украинские законодатели
не осознают важность безопасности и защиты потребителя, не сконцентрируются на
урегулировании рынка е-commerce, не переориентируются на снижение теневого сегмента,
все чаще мы будем сожалеть о зря потраченных деньгах и видеть картинки "ожидание и
реальность" после покупок в сети интернет.
Читать полностью >>>
© Артур Заёнц, Ирина Гудзь
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Нацагенство перечислило парламентским партиям
126 млн из госбюджета
22.04.2019

Национальное агентство по предупреждению коррупции выделило
государственное финансирование в 125,82 млн гривен 5 политическим
партиям для их уставной деятельности в IІ квартале этого года.
Партия "Народный фронт" получила 36,36 млн грн; партия "Блок Петра Порошенко
"Солидарность – 35,8 млн гривен; "Радикальная партия Олега Ляшко" – 12,2 млн гривен;
"Батькивщина" – 9,3 млн грн; "Самопомичь" – 32,16 млн гривен, из которых 14,14 грн - это
средства при соблюдении предусмотренного законодательством гендерного принципа.
"Перечисление средств государственного бюджета политической партии "Оппозиционный
блок" не было осуществлено в связи с необходимостью дополнительного выяснения
обстоятельств, возникших в результате взаимоисключающих требований представителей
партии и рассмотрения судебного дела", - сообщает НАПК. Общая сумма государственного
финансирования на 2019 г., которая будет распределена между политическими партиями,
составляет 565,68 млн грн. НАПК перечисляет средства на отдельные счета каждой партии
ежеквартально. Право на государственное финансирование в 2019 году получили партии,
которые на последних парламентских выборах в 2014 году получили не менее 5% голосов
избирателей (прошли в Верховную Раду).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Чи є життя після Банкової: про політичне
майбутнє Петра Порошенка
26.04.2019

Протягом місяця з гаком – максимум до 3 червня – президент України
Порошенко складе свої повноваження. Петро Олексійович піде з Банкової, але
не з політики, про що він сам недвозначно оголосив своїм прихильникам.
"Президент" – це назавжди. Україна – дійсно демократична держава, збудована в
кращих західних традиціях. Один із доказів тому – шанобливе і навіть шанобливе
ставлення суспільства і політичних еліт до колишніх керівників держави. Зрозуміло, як в
Україні, так і на Заході не до всіх екс-президентів ставлення однакове. Президент,
достроково пішов з посади після "Уотергейту" і обвинувачений в корупції, як і президент,
достроково втратив крісла в результаті Революції Гідності, не сприйматиметься
суспільством точно так же, як глава країни, який переміг в "холодній війні" або
сконструював держава фактично з "нуля". Загалом же кожному керівнику дається за його
заслугами – за принципом "історія все розставить по своїх місцях". А ось чого немає на
Заході, як і в Україні, – суто політичних переслідувань колишніх лідерів держави. Якими б
складними не були відносини Леоніда Кравчука і Леоніда Кучми, Кучми і Ющенка, Ющенко
і Януковича в період керівництва державою одним з них – черговий виборчий цикл
закривав скриню взаємних претензій, звинувачень, образ.Більш того, як показала
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українська практика, чинні лідери держави не гребують при необхідності звертатися до
своїх попередників за порадою і допомогою, розраховуючи на їх досвід, зв'язки, авторитет.
Яскравий приклад – робота Леоніда Кучми протягом декількох останніх років в
Тристоронній групі в Мінську. По суті, звання "президент України" – довічне. Що, в свою
чергу, накладає на його володарів певні довічні зобов'язання.
Куди йдуть президенти. Леонід Кравчук. Перший президент України першим же і
подав приклад того, як після відходу з Банкової можна продовжити успішну політичну
кар'єру. Передавши президентські повноваження 19 липня 1994 року своєму опонентові
Леоніду Кучмі, Кравчук вже в жовтні того ж року був обраний на довиборах в
мажоритарному окрузі Тернопільської області народним депутатом України. Після цього
Леонід Макарович ще двічі – 1998-го і 2002 років – ставав депутатом за списками СДПУ (о),
причому очолюючи або входячи до першої п'ятірки списку. У парламенті певний час він
також очолював партійну фракцію. Крім політичної діяльності, Леонід Кравчук займався і
громадською. Зокрема, будучи почесним президентом Фонду "Перспективна Україна".
Леонід Кучма. Після відходу з посади зосередився на громадській діяльності. Заснував і
очолив благодійну організацію "Президентський фонд "Україна". Написав кілька книг
("Україна – не Росія", "Після Майдану", "Зламане десятиліття" і т.д.) Після початку агресії
Росії проти України брав діяльну участь в спробах залагодити ситуацію на Донбасі. З червня
2014-го по жовтень 2018 представляв Україну в Тристоронній контактній групі на
переговорах в Мінську. З чуток, що завзято циркулюють останнім часом в політикумі,
Леонід Кучма розглядається серед українських еліт як одна з компромісних фігур на пост
прем'єр-міністра після осінніх парламентських виборів. Віктор Ющенко. Після поразки на
виборах відійшов від політики. Заснував "Інститут президента Віктора Ющенка
"Стратегічні". Дружина Ющенка Катерина очолює наглядову раду благодійного фонду
"Україна 3000". Віктор Ющенко, як і Леонід Кравчук з Леонідом Кучмою, брав участь у
спробах врегулювати протистояння на перших етапах Революції Гідності. Віктор Янукович.
Після перемоги Революції Гідності втік до Росії. Єдиний з українських президентів не стоїть
на позиціях захисту інтересів України як незалежної демократичної держави. Закликав
Володимира Путіна застосувати збройні сили Російської Федерації на території суверенної
України. У січні 2019 засуджений Оболонським райсудом Києва до 13 років позбавлення
волі за державну зраду. У квітні 2019-го висловив намір повернутися до України.
"Ніколи не здаватися". Цими словами Вінстона Черчілля Петро Порошенко у своїй
промові 21 квітня – відразу після оголошення результатів екзит-полів – висловив свої
наміри на майбутнє. "Уже наступного місяця я покину пост глави держави. Так вирішили
більшість українців, і я приймаю це рішення. Я піду з офісу. Але хочу твердо підкреслити: я
не йду з політики. Я залишаюся в політиці і боротимуся за Україну", – сказав Петро
Порошенко, звертаючись до прихильників. Вже наступного дня президент конкретизував
свої подальші кроки. "Ми об'єднуємося для того, щоб забезпечити наші спільні перемоги
вже в найближчому майбутньому. Спільно ми йдемо перемагати на парламентських
виборах. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських
виборів", – сказав Петро Порошенко, виступаючи перед прихильниками, які прийшли
подякувати йому до Адміністрації президента. Про те, що глава держави після відходу з
поста зосередиться на парламентських виборах, йшлося і на зустрічі президента з
фракцією. Причому тут глава держави був ще конкретніше. Заявивши парламентаріям, що
список БПП на осінні вибори формуватиметься через праймеріз. Як пояснив пізніше один із
соратників президента, ноу-хау необхідно не для того, щоб відсіяти "зайвих", а щоб до
списку потрапили дійсно кращі. Ті, хто своїм авторитетом і популярністю серед народу
тягнутиме блок, а не перебувати в ньому як марний, з електоральної точки зору, тягар. "Я
не знаю, вийде це чи ні, – прокоментувала сайту "Сьогодні" політолог Олеся Яхно. – Але
загалом підхід з праймеріз правильний. Порошенко рухається у напрямку до створення
справжньої партії західного європейського зразка – відкритої і з точки зору соціальних
ліфтів, і з точки зору фінансування, і з точки зору ідеології".
Пройти до парламенту? Складно, але можна. Експерти вже сьогодні бачать як
можливості для впевненого заходу Порошенко до парламенту, так і ймовірні підводні
камені на цьому шляху. Так, серед переваг у політичної сили Петра Порошенка – серйозний
електоральний заділ. "Партійний рейтинг БПП десь на рівні 12%, самого Порошенка – на
рівні 16%, як показали результати першого туру президентських виборів, – розповів в
коментарі сайту "Сьогодні" політолог Володимир Фесенко. – Великий плюс і переваги
також в тому, що Порошенко дуже сильно мобілізував свій електорат. Думаю, у Петра
Олексійовича є шанси, щоб зберегти ядро ??електорату. Але зробити це буде непросто". За
словами Володимира Фесенка, на частину електорату БПП (і Порошенка) вже сьогодні
претендує ціла низка політичних сил. Зокрема, прем'єр Володимир Гройсман, який вже
заявив, що піде на вибори з власною партією. "Народний фронт", чиї представники не брали
участі в президентських виборах і чиї прихильники, зважаючи на ідеологічну близькість,
підтримали Петра Порошенка. Також, зазначив політолог, "відкусити" частину електорату
Порошенка спробують нові ідеологічно близькі до Порошенка політсили і політики, такі як
Святослав Вакарчук чи Ігор Смешко. "Але до парламенту політична сила Петра Порошенка з
дуже високою ймовірністю пройде. Падіння рейтингу можливо, але 8-10% на
парламентських виборах вони точно отримає", – зазначає Володимир Фесенко. Такої ж
думки дотримується і політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. На
його думку, дійсно багато чого залежатиме від того, хто виграє конкуренцію на
патріотичному фланзі. "Конкуренція між патріотичними силами буде гострою. Навіть зараз
опоненти Порошенка, які представляють цей фланг, критикують, як і раніше, Порошенка, а
не Зеленського. Тому що електорально вони близькі, вони конкуренти і борються за одне
електоральне поле", – зазначив Олексій Гарань. Незважаючи на велику конкуренцію, за
його словами, партії Петра Порошенка було б логічно і раніше позиціонуватися як
правоцентристській силі. А ось серед плюсів, які сьогодні не очевидні, але можуть
проявитися до осені, політолог назвав можливе певне розчарування електорату новим
президентом. "Питання, наскільки люди будуть розчаровані в курсі Зеленського. Якщо
Зеленський почне робити помилки, Порошенко отримає хороший козир. Може сказати: ось
бачите, я ж вас попереджав", – зазначив Олексій Гарань. На думку Олесі Яхно, не виключено,
що наступний парламент буде змушений стати центром ініціатив з реформ. "Думаю, центр
ініціатив реформ піде до табору опозиції. Він перебудується на рівень парламенту. І мені б
хотілося, щоб партія Порошенка підійшла до виборів як антипопулістський проект. Вийде
це чи ні – подивимося", – сказала експерт.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
Гройсман запустив роботу своєї
громадської організації
01.05.2019

В Україні розпочала роботу "Українська стратегія" - громадське
об’єднання на підтримку перетворень, лідером та ініціатором яких є прем’єрміністр Володимир Гройсман.
Мета перетворень – побудова сильної і успішної України. "Ми переконані, що настав
час для нової генерації активних людей, яка визначається не віком, а світоглядом і
принципами", - кажуть в "Українській стратегії". Засновниками об'єднання є нардеп,
представник уряду у Верховній Раді Вадим Денисенко, міністр Кабінету міністрів, очільник
Офісу реформ прем'єра Олександр Саєнко, громадський активіст, директор ГО
"Громадський рух "Українська стратегія" Євген Золотарьов.
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
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Партійний ландшафт України: як викосити
на ньому "бур'ян" і "гречку"?
02.05.2019

В Україні ще не вщухли палкі дискусії щодо результатів
президентських виборів, як у повітрі, схоже, вже "запахло" виборами
парламентськими. Про це пише Дмитро Каневський на dw.com
Хоча чергові вибори до Верховної Ради заплановані на осінь, депутат від "Народного
фронту" Микола Княжицький в ефірі українського телебачення нагадав, що обраний
президент Володимир Зеленський не має більшості у парламенті. У свою чергу в команді
Зеленського вже заявили, що в межах Конституції не виключають розпуску парламенту
після інавгурації кандидата. "ЦВК затягує офіційне оголошення результатів, щоб Верховна
Рада могла затягувати дату призначення інавгурації. Щоб інавгурація була після 27 травня.
Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск
Верховної Ради", - заявив Зеленський у відеозверненні. Опитані DW експерти упевнені, що
для уникнення владного вакууму і відомого українцям з минулого протистояння на лінії
президент-парламент дострокових парламентських виборів, швидше за все, не уникнути.
Та чи варто очікувати якісного оновлення партійного і парламентського ландшафту?
Гречка замість ідеології. Від часу зламу монополії Комуністичної партії, отримання
незалежності та розвитку багатопартійності соціологи фіксують переважно негативне
суспільне ставлення в Україні до політичних партій. Індикаторами цього, як свідчить ціла
низка досліджень, слугують низький рівень довіри, невисокий показник членства в партіях,
неготовність до матеріальної підтримки політичних сил. З іншого боку, і самі партії, яких в
Україні, згідно з офіційними даними міністерства юстиції, зареєстровано понад 350 (хоч і не
всі з них активні), упродовж багатьох років взаємодіяли з електоратом з позицій
патерналізму, приміром, за горезвісною формулою "гречка в обмін на голос". При цьому,
ідеологічна складова часто-густо відігравала другорядну роль, а "партії-одноденки",
створені під вибори, сходили з політичного ландшафту, виконавши свою скромну роль.
Результати комплексного дослідження київського Центру Разумкова від 2017 року
справляють досить гнітюче враження: протягом 2001-2016 років частка громадян, які
повністю довіряли політичним партіям, не перевищувала 4 відсотків. Водночас рівень
недовіри до партій серед українців (повної і часткової) усі роки перевищував 60 відсотків.
Заради справедливості варто зазначити, що довіра до політичних партій є не конче
високою і в багатьох інших країнах Європи. Зокрема, й у Польщі та навіть у Німеччині, де
згідно з останнім січневим опитуванням інституту соціальних досліджень Forsa, лише 18
відсотків громадян довіряють політичним партіям.
Стагнація партій. І хоча політологи і на Заході вже багато років відстежують тренд
"вивільнення громадян від партійної ідентичності", тобто мінливості електоральної
поведінки, в Україні стала партійна ідентичність громадян - явище взагалі рідкісне.
Натомість можна говорити про затяжну і системну стагнацію всього партійного поля,
зазначив у коментарі DW провідний експерт політико-правових програм київського Центру
Разумкова Віктор Замятін. "Нестійкий характер політичних партій, залежність не від волі
виборців, а від політичної кон'юнктури і фінансово-промислових груп - це основні
характеристики партійної системи України", - констатує експерт. Деякі оглядачі задля
спрощення поділяють українські партії на дві групи: об'єднання для обстоювання
політичних інтересів бізнес-груп та "фан-клуби" із задоволення політичних амбіцій
партійних лідерів. Хоча, як зазначила в коментарі DW експертка німецького Фонду
Бертельсманна Міріам Космель (Miriam Kosmehl), "насправді, одне не виключає іншого. На
відміну від західних країн, в Україні не стільки політичні ідеї диктують діяльність партій,
скільки також і певні фінансові інтереси".
Шанс переламати "систему". Прорости на такому "полі з бур'янами" якісно новим
силам буде вкрай непросто, адже вся так звана "система" в Україні всі роки демонструє
високу гнучкість та адаптивність до змін. Тож опитані DW експерти пропонують "рубати з
плеча". Першочерговими завданнями аналітики бачать фіксацію у Виборчому кодексі
пропорційної системи з відкритими списками, аби люди знали, за кого голосують, а також
удосконалення механізму державного фінансування політичних сил з високою прозорістю і
підзвітністю. "Однією з передвиборчих обіцянок Петра Порошенка ще 2014 року була зміна
виборчого права, відкритість партійних списків, адже в минулому місця в списках просто
продавалися", - нагадує Космель. З цією рекомендацією погоджується і керівник
представництва німецького Фонду Фрідріха Еберта в Україні Марсель Ретіґ (Marcel Rothіg),
але він пропонує піти ще на крок далі. "Окрім державного фінансування партій, варто
подумати і над значним збільшенням зарплати депутатів. Хоча це і дуже непопулярна в
Україні тема, але депутат повинен мати високу зарплату. Та крім неї - нічого іншого. Це
недешево, але насправді дозволяє зменшити залежність від олігархів", - наголошує Ретіґ.
Водночас Замятін вважає, що задля якісних змін на партійному ландшафті змінитися має не
лише Виборчий кодекс, закони і нормативи, а вся філософія взаємодії партій і виборців.
"Ідеться про політичну відповідальність партій і тих людей, яких вони делегують до уряду,
за ту політику, яку потім уряд проводитиме. А яку сама модель виборчого закону буде
запропоновано - це вже не так важливо", - переконаний експерт Центру Разумкова.
Партійна система України, зазначають опитані DW експерти, і досі перебуває у процесі
формації, і, вочевидь, змін вона зазнає і після парламентських виборів-2019. Питання лише
в тому, якими саме будуть ці зміни.
Читати повністю >>>
© Дмитро Каневський
За матеріалами dw.com
Володимир Гройсман йде на вибори до Ради:
що відомо про його партію
11.05.2019

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман поки є небагатослівним щодо
своєї партії, з якою збирається йти на парламентські вибори 2019 року. Про
це повідомляє канал 24tv.ua
За його словами, формат, прізвища та ідеологію політсили він оголосить пізніше.
Сама ж інформація щодо створення партії Гройсмана може з'явитися у липні. У середині
квітня чинний український прем’єр Володимир Гройсман оголосив, що все ж піде на
парламентські вибори, і для цього планує сформувати власну політичну партію Гройсман
планує сформувати власну партію для участі в парламентських виборах. Як розповів
Гройсман у ефірі "Радіо НВ", він йтиме на вибори з тими ідеями та думками, які є, для того,
щоб у наступній каденції бути більш ефективним. "Вважаю, що через прямі вибори до
парламенту, матиму більший суспільний мандат, якщо люди мене підтримують. Моє
завдання в тому буде, щоб завершувати забезпечувати те, що для людей є важливим", –
підкреслив політик. Чинний прем’єр так і не сказав, з якою саме партією йтиме на вибори.
За його словами, формат політсили ще не визначено, а коли це станеться, то обов’язково
про це повідомить. Крім того, він не назвав жодних прізвищ, що будуть у його команді.
"Коли вирішимо всі організаційні питання, повідомимо, де розташовується штаб, хто його
очолює, хто входить, яку ідеологію має політсила та які завдання перед нею стоять. Я б
хотів, щоб це була достатньо якісна з точки зору професійності та здатності політична сила.
Насправді можу сказати, що зараз шукаю людей, які могли би бути достатньо
результативними. Також би хотів бути дотичним до створення класичної центристської
політичної партії, яку би було створено не під вибори, а яка би була достатньо
організованою структурою з визначеною ідеологію з об’єднанням якісних і фахових людей,
які можуть не просто розмовляти", - каже очільник Кабміну. Наразі точно відомо, що
Гройсман не піде на вибори з "Вінницькою європейською стратегією", до якої має
безпосередній стосунок. "Це регіональна партія. Ми її створили перед місцевими виборами
2015 року та вона брала участь у виборах до міськради Вінниці. У нас і у мене особисто є
дуже класна команда у Вінниці, яка з точки зору професійних якостей є однією з
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найкращих. Тоді перед місцевими виборами ми вирішили, що не можемо на півдорозі
зупинитися та залишити всі ті напрацювання, які були у Вінниці, та кинути їх на догоду
якимось популістичним політсилам. І тому було створено "Вінницьку європейську
стратегію", яка об’єднала всю мою команду у Вінниці", – пояснив політик. Щодо об’єднання
з кимось, Гройсман розповів, що у нього відбуваються консультації та обговорення з
багатьма людьми, зокрема з Арсенієм Яценюком. "Вважаю, є багато речей які ми можемо
зробити, об’єднавшись", – стверджує прем’єр. Що стосується дати, коли буде оголошено про
створення партії Гройсмана, то це відбудеться у липні, коли починається передвиборча
компанія, або навіть раніше. До слова, більшість експертів і ЗМІ зараз поєднують з
Гройсманом громадське об’єднання "Українська стратегія" і кажуть, що на його базі буде
створено нову партію. Судячи з сайту політсили, його засновниками є нардеп Вадим
Денисенко, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко та громадський активіст Євген
Золотарьов. На ресурсі здебільшого мовиться про здобутки Гройсмана на посадах міського
голови Вінниці та прем’єр-міністра України. Раніше Володимир Гройсман заявляв, що він
жодним чином не збирається йти у відставку з посади прем'єр міністра до виборів
Гройсман розповів, чи піде у відставку до виборів Ради до Верховної Ради. Що відомо про
парламентські вибори 2019 року? Вибори до Верховної Ради 9 скликання є
запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному
окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).
Виборчий процес стартує 29 липня – саме з цієї дати починається висування у нардепи: або
партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики
самовисуватимуться. Завершиться висунення кандидатів 9 серпня. Претенденти на
депутатські мандати повинні будуть подати документи до ЦВК для реєстрації не пізніше
ніж 13 серпня. А завершить комісія реєстрацію кандидатів 18 серпня. Остаточні результати
виборів Центрвиборчком має оприлюднити не пізніше ніж 16 листопада. 6 грудня ЦВК
повинна офіційно зареєструвати обраних парламентарів і видати їм посвідчення. Перша ж
сесія новообраного парламенту має пройти до 16 грудня включно. Перед її відкриттям
нардепи мають скласти присягу, після чого вони офіційно вступлять у свої законні
повноваження. Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів? Згідно з
дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня,
серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки
розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%.
Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська
позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру:
Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%). За умовний "Блок Святослава
Вакарчука" є готовими проголосувати 1,5% виборців.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами 24tv.ua

:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

НА ПОЧАТОК

15-18 травня 2019 році в Києві пройде 3-й Міжнародний фестиваль монтажників
та проектантів. Опалення, водопостачання, відновлювані джерела енергії,
сантехніка - «INSTALL FEST UKRAINE 2019». Це Професіинии фестиваль в Украıні
для монтажників і проектантів систем опалення, водопостачання та кондиціювання. Це
цілковито новий формат для презентації товару на теплотехнічному і сантехнічному ринку.
Даний формат орієнтовано тільки на професіоналів в категорії відвідувачів «монтажники і
проектанти» та категорію учасників «тільки заводи виробники/бренди». Організатор: ТОВ
«Експо Груп Інтернешнл», ГС «Асоціація інсталяторів водопостачання, опалення,
кондиціювання». Читати повністю >>>
16 мая в Киеве состоится десятая международная ecommerce-конференция для
владельцев и топ-менеджеров онлайн-бизнеса — Promodo Partners. Своими
знаниями и опытом делятся владельцы и топ-менеджеры крупнейших компаний
Украины и зарубежья. Вас ждет опыт лидеров онлайн-рынка, а также кейсы по
трансформации бизнеса, омниканальности, клиентоориентированности и управлению
репутацией. Читать полностью >>>
21 травня 2019 року в Києві пройде VI міжнародна конференція аграрних
інвесторів «Agri Invest Forum». Організатор: Всеукраїнська аграрна рада. Для
зручності учасників програма була поділена на три основні частини: бізнес-секцію,
а також фінансову і секцію об’єднаних територіальних громад. У ході бізнес-секції
ключові вітчизняні та міжнародні експерти, народні депутати та аграрії розглядали
проблеми невідшкодування ПДВ при експорті олійних, обмеження імпорту добрив в
Україну та земельної реформи. Читати повністю >>>
23 - 26 май 2019 г. в Киеве пройдет 37 международная выставка ювелирных
изделий «Ювелир Экспо Украина». Ведущая международная выставка ювелирных
украшений, центральное отраслевое событие для всех представителей
ювелирного рынка. Проходящая дважды в году: в мае и ноябре, «Ювелир Экспо
Украина» собирает лучших представителей ювелирной отрасли со всех регионов Украины
и зарубежья. Выставка дает возможность ознакомиться с тенденциями развития
ювелирного искусства, а также приобрести всевозможные украшения из драгоценных
металлов, изделия с бриллиантами и натуральными камнями. Читать полностью >>>
24 травня у Києві відбудеться крос-галузева конференція УАВП: перший захід
2019. На конференції ви ознайомитесь з підсумками роботи галузі минулого року
та прогнозами на 2019 рік; детально розберете галузеві аспекти використання
вапнякової продукції; будуть традиційно розглянуті проблеми та можливості
вдосконалення залізничної логістики. Перший захід року висвітлить новий етап розвитку
УАВП, яка активно виступила з ініціативами об’єднання ресурсів та зусиль асоціацій
галузей. Читати повністю >>>
27-29 травня 2019 року в Києві відбудеться VIІI Міжнародна конференція
«UkrCemFor 2019. Цементна промисловість. Найкращі практики. Перспективи
розвитку» Конференція є найбільшою галузевою подією України, яка
відбувається лише раз на 2 роки і об'єднує біля 300 представників компаній та
організацій з понад 12 країн світу. «UkrCemFor 2019» вже у восьме стане платформою, де
зустрінуться ключові гравці цементної промисловості не тільки України, але й Європи.
Читати повністю >>>
30-31 травня в Одесі відбудеться Ukrainian Ports Forum 2019! Міжнародний
форум, вперше організований і проведений Адміністрацією морських портів
України та «Центром транспортних стратегій» в 2018 році, стає щорічним.
Ukrainian Ports Forum — це живе обговорення усіх актуальних суто портових та
інших актуальних для галузі питань з учасниками ринку, представниками влади,
міжнародного співтовариства, українськими і закордонними інвесторами та фінансистами,
експертами та аналітиками ринку. Головною темою Ukrainian Ports Forum 2019 стануть
спільні з ЄС проекти України по розвитку ТЕN — T коридорів, сукупний портфель
інвестпроектів в портову галузь за якими оцінюється на рівні близько 900 млн євро.
«Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року» розраховує, що
інвестиції в галузь в цілому мають скласти до 35 млрд. грн. Читати повністю >>>
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