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Бюджет-2020. Що планує уряд і
чого чекати українцям
06.06.2019

У розпорядження ЕП потрапила бюджетна декларація на 2020 рік.
Якими бачать чиновники мінімальну зарплату, соцстандарти, субсидії,
податки і які є ризики. Про це пише Галина Калачова на epravda.com.ua

Продовження початих реформ, помірне зростання соцстандартів і відхід від
нереальних надходжень від приватизації. Саме таким може бути державний бюджет на
2020 р. Усе це є в проекті бюджетної декларації на 2020-2022 рр. Бюджетна декларація — це
головний орієнтир для уряду при формуванні майбутніх кошторисів країни. Цей документ
визначає основні параметри державного бюджету та напрямки бюджетної політики. У
декларації також вказуються макропоказники, на яких планується розрахувати бюджет. В
Україні з цим документом є дві біди. Перша - уряд щороку запізнюється з його ухваленням.
Друга - з 2014р. парламент взагалі не ухвалює бюджетну декларацію, порушуючи бюджетне
законодавство. Очікувалося, що бюджетну декларацію на 2020 рік уряд розгляне 5 червня,
однак її не внесли в порядок денний. Проте в розпорядженні ЕП опинився проект
бюджетної декларації. Можливо, це не остаточна версія. Наразі документ перебуває в
секретаріаті Кабміну і доопрацьовується. Отже, яким може виявитися бюджет 2020 року?
Чого чекати в податковій сфері. З проекту зрозуміло, що декларація-2020
відрізнятиметься від попередніх. У ній більше макроекономічного аналізу, детальніше
розписані пріоритети у сфері видатків. "Україна вперше цим документом запроваджує
повноцінне середньострокове бюджетування на три роки", — наголошують автори
документа. Планувалося, що в декларації будуть враховані "стелі" видатків. У проекті
документа, який є у розпорядженні ЕП, поки що вони є лише у сфері оборони, регіонального
розвитку та дорожній галузі. Не виключено, що за час підготовки до розгляду в Кабміні у
документі з'являться додаткові розрахунки. Доходи держбюджету-2020 можуть становити
1 096,6 млрд грн, видатки — 1 185,3 млрд грн, дефіцит — 95,1 млрд грн або 2,09% ВВП.
Доходи бюджету розраховані із збереженням чинних ставок основних податків: податку на
доходи фізичних осіб, ПДВ, військового збору, ренти на природний газ, нафту та газовий
конденсат, податку на прибуток. 2020 рік — останній етап запуску Дорожнього фонду. До
нього надходитимуть 100% акцизів з пального і транспортних засобів, ввізного мита на
нафтопродукти та транспортні засоби. У 2019 році частка доходів фонду від цих податків
становитиме 75%. Перспективи щодо заміни податку на прибуток податком на виведений
капітал — невизначені. Уряд виступає "за продовження діалогу" задля пошуку оптимальної
моделі цієї реформи. Іншими словами, компенсаторів бюджетних втрат немає і наразі ні до
чого домовитися не вдалося. У разі запровадження ПнВК з 1 січня 2020 року втрати
бюджету сягнуть 65,6 млрд грн у 2020 році, 101 млрд грн — у 2021 році та 112,7 млрд грн —
у 2022 році. Серед податкових планів уряду — зменшення навантаження на фонд оплати
праці шляхом перегляду підходів до визначення бази оподаткування, посилення вимог до
декларування доходів фізичними особами. У сфері податкових сервісів — курс на
автоматизацію. Електронні перевірки, покращення процедур електронної звітності,
реформа РРО — усе це в планах на 2020 рік. Якщо у 2019 році запрацював єдиний митний
рахунок, то у 2020 році може з'явитися єдиний податковий — для сплати податків та ЄСВ.
Прибуток від Нацбанку може зменшитися на 6,9 млрд грн порівняно із затвердженими на
2019 рік 47,6 млрд грн. Це пов'язано із зменшенням портфеля ОВДП в Націальному банку і
раніше проведеною реструктуризацією частини внутрішнього державного боргу.
Регулятор отримує менше відсотків за ОВДП, тому прогнозується менший прибуток.
Пріоритети у видатках. Соціальні стандарти помірно зростатимуть. Планується,
що прожитковий мінімум у 2020 році збільшиться з 2 027 грн до 2 189 грн. Мінімальна
зарплата становитиме 4 723 грн, що на 13,2% більше, ніж у 2019 році. Субсидії та пільги
уряд і надалі планує надавати у грошовій формі. Сред планів — об'єднання фондів
соціального страхування на базі Пенсійного фонду, що дозволить ефективніше керувати
коштами у сфері соціального забезпечення. Наміри уряду свідчать, що розпочаті у
попередні роки зміни у сферах освіти та охорони здоров'я триватимуть. З конкретики — з
квітня 2020 року може бути запроваджена програма медичних гарантій для всіх видів
медичної допомоги (у першому кварталі ще збережеться медична субвенція). Кошти у сфері
охорони здоров'я витрачатимуться на найбільш ефективні види первинної медичної
допомоги та амбулаторне лікування, медичну допомогу пацієнтам у невідкладних станах,
доступність основних ліків для попередження ускладнення захворювань, першочергове
надання медичних послуг та ліків, пов'язаних з медичними станами — вагітністю, астмою,
серцево-судинними захворюваннями. У сфері освіти триватиме реформа загальної
середньої освіти "Нова українська школа". Пріоритетним залишається створення сучасної
системи професійної-технічної освіти, оновлення освітніх програм, створення сприятливих
умов для навчання дітей з особливими потребами. Продовжиться переформатування
малокомплектних шкіл. Судячи з декларації, кардинальних змін в підтримці аграріїв,
малого і середнього бізнесу, вугільної промисловості не очікується. Основні програми з їх
підтримки збережуться. У яких розмірах — стане зрозуміло пізніше.
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Відносини з місцевими бюджетами. З року в рік відносини центрального бюджету
з місцевими є одними з найбільш дискусійних. У проекті декларації уряд визначив такі
пріоритети: розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та
продовження реформи децентралізації. Крім цього, уряд триматиме курс на зменшення
диспропорцій у податкоспроможності місцевих бюджетів. Є й більш конкретні плани.
Передбачається поетапне скорочення обсягу додаткової дотації на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я: з 2020
року — до 50%, з 2021 року — до 75%, з 2022 року — до 100%. Обсяги державної підтримки
розвитку регіонів через державний фонд регіонального розвитку можуть зрости до 9,7
млрд грн. У розпорядженні ЕП опинилися пропозиції Асоціації міст України до проекту
бюджетної декларації. З 13 запропонованих враховані лише три: щодо продовження
реформи міжбюджетних відносин і середньострокового планування. Дискусія традиційно
виникла навколо пропозицій, покликаних зберегти чи збільшити доходи місцевих
бюджетів і позбавити доходів державний бюджет. Серед відхилених пунктів — збереження
стабільних джерел доходів місцевих бюджетів, зокрема, акцизів з пального, а також
надання органам місцевого самоврядування повноважень з формування та ведення
муніципальних фіскальних реєстрів. АМУ також пропонувала збільшити частку податку на
доходи фізичних осіб, яка надходитиме до місцевих бюджетів, та компенсувати втрати
органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади.
Передавань на баланс місцевих бюджетів додаткових повноважень без компенсаторів не
повинно бути, вважають в АМУ, а субвенція на ремонт вулиць і доріг комунальної власності
повинна розподілятися за формулою. Індексацію нормативної грошової оцінки землі,
йдеться у пропозиціях асоціації, слід прив'язати до реального індексу інфляції.
Які ризики чекають на бюджет. У декларації також прописані бюджеті та боргові
ризики. Вони можуть призвести до скорочення доходів, збільшення видатків та дефіциту,
розбалансування бюджету. Основні ризики на 2020 рік такі. Ризик незапуску приватизації
— значний. Дефіцит державного бюджету може різко збільшитися через невиконання
плану надходжень від приватизації державного майна. Мінфін може відійти від планування
десятків мільярдів від приватизації і зменшити план з 17,1 млрд грн у 2019 році до 5 млрд
грн у 2020 році. Валютний ризик — значний. Темпи девальвації гривні очікуються помірні,
однак питома вага державного боргу в іноземній валюті, що перевищує 60%, все ще
демонструє значний валютний ризик. Відсотковий ризик — низький. Частка державного
боргу з фіксованою ставкою очікується на рівні не менше 70% (на кінець 2018 року
становила 74,4%). Ризик ліквідності — помірний. Очікується, що залишок коштів на
єдиному казначейському рахунку дозволятиме вчасно проводити платежі за державним
боргом, а міжнародних резервів вистачить для проведення поточних операцій уряду та
НБУ. Ризик рефінансування — значний. Високе навантаження за борговими платежами
припадає на 2019-2022 роки внаслідок необхідності погашення державного боргу перед
МВФ та за частиною випусків облігацій зовнішнього боргу, а також у зв'язку із значними
обсягами випуску короткострокових ОВДП 2018-2019 років. Ризик, пов'язаний з
управлінням боргом — низький. Здійснення понадпланових обсягів державних запозичень
протягом 2020-2022 років не передбачене. "Фіскальні ризики помножити на нуль
неможливо, вони є в кожній країні, але ними можна і потрібно управляти", — вважає
міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, найбільші ризики для бюджету пов'язані
з макроекономічними індикаторами. У 2019 році темпи зростання економіки
уповільнюються. У 2020 році очікується прискорення економічного зростання, однак воно
залежатиме від того, наскільки сильно просяде економіка у 2019 році.
Читати повністю (документ) >>>
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Україна має продовжувати рух до Європейського Союзу, а
європейська інтеграція – це гарантія незалежності української
держави. Про це під час спільного брифінгу з Президентом
Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив Президент
України Володимир Зеленський.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

27.05.2019


Відбулися пленарні засідання Верховної Ради України. докладніше
29.05.2019



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
30.05.2019



Відбулися пленарні засідання Верховної Ради України. докладніше
31.05.2019




Година запитань до Уряду (відео). докладніше
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
04.06.2019



Відбулися пленарні засідання Верховної Ради України. докладніше
05.06.2019



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
06.06.2019



Відбулися пленарні засідання Верховної Ради України. докладніше
07.06.2019




Година запитань до Уряду (відео). докладніше
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше

 КЕРІВНИЦТВО ВРУ
 ГОЛОВА (СПІКЕР)

Збереження національної ідентичності,
вступ в НАТО і вступ в ЄС – ключові етапи
програми розвитку України
14.06.2019

Голова Верховної Ради України, виступаючи на Міжнародному
форумі Центральної та Східної Європи «VIA CARPATIA», наголосив, що
на порядку денному дуже важливі питання – питання довіри між
елітою і суспільством, питання про ідеальний образ майбутнього,
А.ПАРУБІЙ
якою має бути ідеальна країна, в якій ми хочемо жити.
За його словами, щоби правильно дати відповіді на них, необхідно пам’ятати про
неймовірно викривлене інформаційне суспільство. До того ж, сказав А.Парубій, «існує ще й
певна травма бездержавної нації - і це теж велика психологічна травма, яка має багато
наслідків для відношення нації до всього, в тому числі і до влади, водночас, інформаційний
світ в цілому інколи просто спотворює реальність до невпізнанності». Голова Верховної
Ради наголосив, що кожного дня інформаційні атаки і «гради» ідуть на уми українців, і це є
війна за уми і серця людей. «Існує величезна проблема діалогу і донесення справжньої
інформації», - сказав він, висловившись за захист і розвиток здобутого в Україні, за
підтримку людей, які за це боролися. Найважливіше, на думку А.Парубія, - щоб Україна була
українською державою. «Тому ми так відчайдушно боролися за мову, і я хочу подякувати
окремо Миколі Княжицькому, тому так відчайдушно боролися за церкву – я вже згадував
Петра Олексійовича Порошенка, тому так відчайдушно боролися за декомунізацію, за
реформу освіти, за квоти на українські пісні, українське кіно. Бо ми розуміли – Україну
ніхто, окрім нас, не збудує», - сказав він. Для того, аби забезпечити безпеку, зазначив
А.Парубій, у нас замало сил, бо нам протистоїть одна з найбільших мілітарних потуг світу –
Російська імперія. «І тому нам надзвичайно важливий шлях в НАТО. Це найвища система
безпеки. Щоб гарантувати безпеку нашим громадянам, щоб унеможливити нові
голодомори, нові знищення, щоб не лягали наші хлопці, як п’ять років тому. Щоб того не
було, ми маємо стати членом Північноатлантичного Альянсу як найвищої системи безпеки
не для абстрактної держави, а для кожного українського громадянина, для кожного
українського воїна», - підкреслив Голова Верховної Ради України. Водночас, щоб збудувати
ефективну економіку, забезпечити добробут і високі соціальні стандарти для нашої країни,
наголосив А.Парубій, ми маємо стати членом ЄС, великої європейської сім’ї. «Ми нікуди не
повертаємось. Ми і творили європейську цивілізацію. Зараз нам важливо стати формально
частиною того світу, і це дає відповіді нам на ефективну економіку, на високі соціальні
стандарти, на благополуччя наших людей, зрештою, на великі інфраструктурні проекти», підкреслив Голова Парламенту. А.Парубій, підсумовуючи програму розвитку України,
виокремив три завдання: національну ідентичність, вступ в НАТО як систему безпеки і
вступ в ЄС як забезпечення добробуту і високих стандартів для українців.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
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Володимир Зеленський у Брюсселі закликав ЄС
посилити санкційний тиск на Росію

НА ПОЧАТОК

:: ВЛАДА

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Глава держави висловив подяку Дональду Туску та Президенту Європейської комісії
Жан-Клоду Юнкеру за запрошення до Брюсселя та особливе відчуття єдності та
взаєморозуміння. «За підсумками моїх зустрічей можу впевнено сказати, що Європейський
Союз залишатиметься надійним партнером України на шляху створення нових історій
успіху. Європейська інтеграція – це, насамперед, забезпечення системних внутрішніх змін у
державі та імплементація реформ і зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між
Україною та ЄС», – наголосив Президент. За словами Глави держави, він разом зі своєю
командою налаштований впроваджувати реформи та змінювати на краще життя в Україні,
а ініційовані ним дострокові вибори до парламенту покликані прискорити процес
перезавантаження політичної системи, яка просякнута корупцією. «Окремим надважливим
напрямом нашої й особисто моєї роботи буде активізація боротьби з корупцією,
забезпечення ефективної діяльності антикорупційних органів, судова реформа та
створення електронного урядування. Серед своїх пріоритетних завдань бачу також
протидію російській агресії та консолідацію міжнародної підтримки у боротьбі за
незалежність та територіальну цілісність України», – зазначив він. Президент України
подякував Президенту Європейської Ради за незмінну позицію ЄС на підтримку України та
закликав до подальшого посилення санкційного тиску на Росію з тим, щоб повернути мир в
Україну. Відзначимо, 5 червня у Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів
зустріч із Віцепрезидентом Європейської комісії, Високим представником ЄС із закордонних
справ і безпекової політики Федерікою Могеріні. Глава держави подякував Федеріці Могеріні
за збереження постійної уваги Ради ЄС із закордонних справ до питання підтримки України
та безпекової ситуації на сході держави, а також за підтримку суверенітету й
територіальної цілісності України та політику невизнання незаконної анексії Криму.
Учасники зустрічі домовилися посилити спільний тиск на РФ з метою звільнення
українських моряків та всіх політичних в’язнів. Також обговорили подальші кроки у
контексті виконання Мінських домовленостей та підтримки українських громадян, що
мешкають на тимчасово окупованій Росією території України. Крім того, Глава держави
поінформував про плани щодо активізації реформ у пріоритетних сферах. Це – боротьба з
корупцією, судова реформа, реформа СБУ. Нагадаємо, Президент України Володимир
Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, яка
відбулася 4 червня у рамках робочого візиту Глави держави до інституцій ЄС і НАТО.
Переговори, під час яких було обговорене широке коло питань взаємодії України та
Європейського Союзу, засвідчили обопільну зацікавленість сторін у подальшій розбудові
співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес. Президент України
наголосив на незмінності закріплених у Конституції України пріоритетів, передусім
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, а також
готовності України дотримуватися взятих на себе зобов’язань, зокрема у взаєминах із
міжнародними фінансовими інституціями. Глава держави подякував європейській стороні
за незмінну підтримку з боку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України, а також
особливу роль, яку відіграє Європейський Союз у стримуванні російської агресії проти
України, подоланні її наслідків, вирішенні соціальних, гуманітарних та інших проблем,
спричинених нею. «Наша мета залишається незмінною – звільнення Донбасу виключно
політико-дипломатичними засобами», – заявив Президент України, відзначивши
важливість продовження та посилення санкційної політики ЄС щодо РФ. Зі свого боку
очільник Європейської Комісії запевнив у повній підтримці України з боку ЄС у реалізації її
євроінтеграційного вибору на шляху демократичних та ринкових перетворень. Сторони
висловили зацікавленість у проведенні 8 липня цього року 21-го саміту Україна-ЄС у Києві.
Як повідомлялось, Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Брюсселі 4
червня заявив, що Україна має сфокусуватися на першочерговому завданні – проведенні
внутрішніх реформ, які наближатимуть нашу країну до стандартів НАТО. Йдеться про
реалізацію положень закону про національну безпеку, реформу СБУ, розвідувальних
органів, оборонно-промислового комплексу, забезпечення демократичного цивільного
контролю у секторі безпеки та оборони. «Україна, яка є стабільною, демократичною та
обороноздатною, – невід'ємний елемент європейської безпеки. Переконаний, що наше
особливе партнерство з Альянсом буде ефективно розвиватися. Сподіваюся, що у
перспективі ми зможемо трансформувати наше партнерство у повноцінне союзництво», –
підкреслив Президент. Зі свого боку Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
повідомив, що Альянс продовжить надавати Україні потужну підтримку у різних галузях.
На це буде виділено понад 40 мільйонів євро – зокрема, на кібербезпеку та медичну
реабілітацію. «Пане Президенте, у Вас є потужний мандат на впровадження ключових
реформ, реформ, життєво необхідних для безпеки та процвітання всіх українців, а також
наближення України до НАТО», – наголосив Єнс Столтенберг. Також Генеральний секретар
НАТО привітав адаптацію українського законодавства до стандартів Альянсу. «Ми
продовжимо підтримувати вас на цьому шляху», – підкреслив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Рахункова палата склала рейтинг найбільш неефективних
розпорядників бюджетних коштів

Ми можемо зростати вдвічі більше, головне –
не зупиняти реформи
13.06.2019

Економіка України може зростати вдвічі швидше за умови
збереження темпів вже започаткованих реформ. Про це в ефірі
телеканалу «Рівне 1» сказав Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман. Глава Уряду сьогодні, 13 червня, відвідав Рівненську
область і поспілкувався з місцевими журналістами.
В.ГРОЙСМАН
«Зараз не можна згортати реформи – це важливо. Ми можемо зростати вдвічі
швидше. І все, що дасть економіка, реінвестувати в життя людей», – зазначив Прем’єрміністр. Він наголосив, що обсяг зробленого – великий. Але попереду ще більший. «Я
прийшов працювати в Уряд, мінімальна зарплата була 50 доларів, зараз 150 доларів. Це
багато? Ні, мало. Мене можна за це критикувати? Так. Але я знаю, як зробити так, аби
мінімальна зарплата була 300 доларів. Я знаю і роблю, – додав Глава Уряду. – Аналогічно із
пенсіями. Я не пам’ятаю жодного українського Уряду, який би за півтора року зробив два
перерахунки пенсій, причому один вже в автоматичному режимі. І я знаю, що мій борг
перед людьми, які мають великий стаж, але свого часу отримували маленькі зарплати. Їм
треба допомогти. І тут треба ще попрацювати». Зміни, підкреслив Володимир Гройсман,
відбуваються фундаментальні. «Приміром, дороги. Ми почали активно будувати дороги з
2017 року. За цей період ми побудували 6800 км доріг. За попередні 10 років сумарно
побудували менше. Зараз це треба продовжувати. У нас є стратегія – об’єднати обласні
центри між собою якісними дорогами. Стратегія розрахована на 5 років. Тож у нас є ще три
роки, за які можна інвестувати кошти, аби і далі з’являлися нові шляхи, – сказав Прем’єрміністр. – Мене можна критикувати за будь-що. Але я точно знаю, що всі мої дії лежать в
площині стабільності, зростання і інвестування в життя людей». Відзначимо, політика
українського Уряду, попри всі виклики міжвиборчого періоду, залишається незмінною –
макроекономічна стабільність, зростання економіки, проведення структурних реформ. І
підтримка наших стратегічних партнерів, передусім Європейського банку реконструкції та
розвитку, має суттєве значення. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман під час зустрічі з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті. Пан Чакрабарті вже
водинадцяте у Києві, і це доводить стратегічний характер відносин України з Банком. ЄБРР
є найбільшим інституційним інвестором в українську економіку: за час співробітництва
ЄБРР кумулятивно вклав в Україну 13,5 млрд євро в рамках 427 проектів. В портфелі –
проекти розвитку державного сектору, проекти розвитку малого та середнього бізнесу,
банківського сектору, енергетики. Під час зустрічі сторони обговорили поточну економічну
ситуацію в державі, перспективи відновлення співпраці з іншими партнерами – передусім
Міжнародним валютним фондом, торкнулися теми енергетичних реформ, процесу
анбандлінгу НАК «Нафтогаз України», відновлення великої приватизації. «Моя політика
незмінна – макроекономічна стабільність, зростання економіки і проведення структурних
реформ», – запевнив співрозмовника Володимир Гройсман і запропонував розглянути
можливість проведення загальних зборів ЄБРР у 2021 році в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Володимир Бондаренко: Ми змінили формат взаємодії
з громадськими інституціями
06.06.2019

На сьогодні запропоновано більш дієвий механізм взаємодії
органів виконавчої влади з громадськими інституціями. Про це
В. БОНДАРЕНКО
сказав Державний секретар Кабінету Міністрів В.Бондаренко.
Посилено комунікацію з головами громадських рад шляхом залучення до цього
процесу державних секретарів міністерств. «На сьогодні запропонований більш дієвий
механізм взаємодії з державними секретарями. Інституціями, які є не політичними», –
підкреслив Володимир Бондаренко і додав, що державні секретарі забезпечують діяльність
апарату міністерства, стабільність і наступність у його функціонуванні, а отже, відповідно
сприятимуть системній роботі з представниками громадянського суспільства постійно.
«Дійсно ми змінили формат взаємодії. Переформатували Раду голів громадських рад. Для
нас це новий інструмент нашої з вами взаємодії, і я хочу попросити кожного з вас
використати його якнайкраще», – звернувся урядовець до учасників зустрічі. Він закликав
надавати пропозиції щодо подальшої роботи Ради голів громадських рад і наголосив, що
наступна зустріч відбудеться вже за місяць. «Давайте перегорнемо сторінку нарікань. У нас
є шанс почати будувати новий рівень взаємодії, чути один одного та бути відповідальними
один перед одним», – підкреслив Володимир Бондаренко. Нагадаємо, що перша зустріч
Державного секретаря Кабінету Міністрів, державних секретарів міністерств з головами
громадських рад при органах виконавчої влади, представниками підрозділів з питань
взаємодії з громадськістю органів виконавчої влади була організована Департаментом
інформації та комунікацій з громадськістю СКМУ. Захід зібрав близько 200 учасників.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Отримання державних послуг он-лайн дозволяє громадянам взагалі
не зустрічатись з чиновницькою машиною
11.06.2019

Реформа державного управління та електронне урядування, як
одна з головних її частин, дозволяє громадянину взагалі не
зустрічатись з чиновниками у процесі отримання державних послуг, О.САЄНКО
вважає Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко.
«На моє глибоке переконання, для людей набагато краще взагалі не зустрічати у
своєму житті чиновника, тому ми робимо так, щоб від чиновника нічого не залежало й
державну послугу можна було отримати в електронному вигляді. Коли наша команда
прийшла до влади, у нас буда одна електронна послуга, сьогодні їх понад 120 он-лайн, й
кожен громадянин може знайти у смартфоні на Урядовому порталі усе, що необхідно», сказав він. Наприклад півмільйона людей вже отримали он-лайн витяг про земельну
ділянку без довжелезних черг; завдяки електронному сервісу 69 тисяч громадян змогли
отримати допомогу на свою дитину й багато іншого, а на 2019 рік заплановано запуск ще 50
послуг он-лайн. Серед досягнень Уряду Міністр також назвав реформу системи надання
адміністративних послуг та створення прозорих офісів, якою безпосередньо він опікується
в Уряді. «Якщо ми повернемось у 2014 рік, на всю країну було 20-25 приміщень тодішньої
реєстраційної служби Міністерства юстиції, куди людина мала їхати з села в центр
отримувати довідку чи зареєструвати нерухомість. Зараз велика кількість нотаріусів
можуть зробити це на місцях. Органи місцевого самоврядування отримали право надавати
такі послуги, ми передали їх на місця, й громадянин у своєму селі, селищі, може отримати
будь-яку адміністративну послугу», - додав він. Олександр Саєнко нагадав, що завдяки
урядовій програмі «Доступні ліки» пацієнти із захворюваннями, що входять у перелік
програми, отримали ліки за 35 млн рецептів на суму понад 1,8 млрд грн. «Ми забезпечили
людей можливістю вільно, зокрема, нещодавно й через онлайн-рецепти, прийти до аптеки
й отримати доступні необхідні ліки», - резюмував Міністр Кабінету Міністрів України.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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За підсумками проведених у 2018 р. аудитів Рахункова палата склала
рейтинг найбільш неефективних розпорядників бюджетних коштів. Про це
заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
«Вперше в історії Рахункової палати за підсумками проведених у 2018 р. аудитів ми
склали рейтинг найбільш неефективних розпорядників бюджетних коштів. Перша п'ятірка:
Міністерство інфраструктури України – майже 55% з обсягу перевірених нами бюджетних
коштів використовувались неефективно; Міністерство охорони здоров'я України – 51%;
Міністерство оборони України – 42%; Генеральна прокуратура України – 37%; Державна
служба у справах ветеранів війни та учасників АТО – 16%», – зазначив Валерій Пацкан,
презентуючи у Верховній Раді звіт Рахункової палати за 2018 р. Він закликав правоохоронні
органи – НАБУ, ДБР, Нацполіцію, СБУ, МВС – звернути увагу на відповідні міністерства і
матеріали аудитів. «Суспільство очікує від нас усіх, що кожна гривня платників податків
йтиме за призначенням, а безвідповідальні чиновники понесуть належне покарання, –
підкреслив Валерій Пацкан. – До речі, у європейських країнах після звіту Рахункової палати
звільняють урядовців, які найбільш неефективно використовують бюджетні кошти. Завтра
у Верховній Раді планується Звіт уряду. І для парламенту це нагода порушити питання
щодо відповідності деяких міністрів займаним посадам». Він відзначив, що минулого року
Рахункова палата поновила активну співпрацю з усіма правоохоронними органами. Так, у
2018 році інституція підписала угоду про співпрацю і обмін інформацією з НАБУ, а у січні
2019 року – з ДБР. Загалом на кінець 2018 року за повідомленнями Рахункової палати
розпочато 21 кримінальне провадження. «А станом на сьогодні за матеріалами наших
аудитів вже порушено 80 кримінальних проваджень», – наголосив Валерій Пацкан. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Рахункової палати України
У 2019 році ДРС вже перевірила
46 контролерів
06.06.2019

Державна регуляторна служба України наділена повноваженнями
здійснювати контрольні заходи за діяльністю контролюючих органів,
зокрема й на регіональному рівні.
З метою попередження та виявлення порушень законодавства держорганами
нагляду (контролю) у 2019 р. ДРС було проведено 46 перевірок (за весь минулий рік – 76), в
тому числі: 3 перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері
ліцензування господарської діяльності (всі – планові). Планові перевірки: Міністерство
внутрішніх справ України; Кіровоградська обласна державна адміністрація; Тернопільська
обласна державна адміністрація. 8 перевірок додержання дозвільними органами вимог
законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (6 планових та 2
позапланові). Планові перевірки: Міністерство культури України; Виконавчий комітет
Бахмутської міської ради; Головне управління Держпраці Одеської області (9 протоколів за
ст. 166-10); Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Держана архітектурнобудівельна інспекція України; Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області;
Позапланові перевірки: Департамент екології та природних ресурсів Запорізької ОДА;
Державна служба геології та надр. 35 перевірок додержання органами нагляду (контролю)
вимог Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності (10 планових та 25 позапланових). Планові перевірки: Управління ДСНС у
Тернопільській області; Головне управління ДСНС у Львівській області; Головне управління
Держпродспоживслужби у Чернівецькій обл.; Головне управління Держпродспоживслужби
у Сумській області; Державна служба України з питань праці; Виконавчий комітет Одеської
міської ради (1 протокол за ст. 188-45); Головне управління ДСНС у Хмельницькій області;
Державне агентство рибного господарства України; Головне управління Держпраці у
Закарпатській області; Головне управління Держпраці в Івано-Франківській області.
Позапланові перевірки: Головне управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області;
Держекоінспекція у Харківській області (1 протокол за ст. 188-45); Управління Держпраці у
Тернопільській області; Головне управління Держпродспоживслужби у Київській області;
Держекоінспекція у Харківській області; Головне управління Держпраці у Київській області;
Держекоінспекція в Одеській області (1 протокол за ст. 188-45); Головне управління
Держпраці у Запорізькій області; Держекоінспекція у Львівській області; Держекоінспекція
Центрального округу; Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області;
Головне управління Держпродспоживслужби у Рівненській області; Головне управління
Держпраці у Харківській області; Головне управління Держпраці у Київській області;
Головне управління Держпраці у Рівненській області; Держекоінспекція центрального
округу; Держекоінспекція центрального округу; Державна служба геології та надр України;
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (1 протокол за ст. 166-21); Держана архітектурно-будівельна інспекція
України; Головне управління Держпраці у Київській області; Головне управління ДСНС у
Київській області; Головне управління Держгеокадастру у Львівській області; Головне
управління Держпраці у Житомирській області; Держекоінспекція у Кіровоградській
області. За результатами всіх перевірок було складено акти та видано приписи, подання та
розпорядження.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДРС
Уряд утворив Держслужбу з етнополітики
та свободи совісті
12.06.2019

Кабінет міністрів України схвалив постанову про утворення
Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Таке
рішення було прийняте на засідання уряду.
“У системі центральних органів виконавчої влади з’являється окремий орган, до
компетенції якого віднесено реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин. Його діяльність спрямовуватиметься та
координуватиметься Кабінетом Міністрів України через Міністра культури”, - йдеться у
повідомленні. Державна служба зможе більш оперативно здійснювати усі необхідні
реєстраційні процедури, оперативно врегульовувати конфліктні ситуації у сфері
міжрелігійних та міжнаціональних відносин, забезпечувати дотримання прав людини.
«Держава-агресор – Російська Федерація – сьогодні намагається зруйнувати територіальну
цілісність Української держави, використовуючи етнічне і релігійне розмаїття українського
народу, роздмухуючи конфлікти та утворюючи лінії розколу між різними етнічними і
релігійними спільнотами. Нові виклики для країни також створило утворення Помісної
Української Православної Церкви, адже з’явилися нові питання та акценти у державноцерковних відносинах. Усі ці питання потребують оперативного та якісного опрацювання. І
не лише на загальнодержавному рівні, а й у кожному конкретному випадку в кожному
конкретному регіоні. Тож ця Державна служба стане таким очікуваним та вкрай необхідним
і ефективним інструментом державного регулювання у сферах міжнаціональних відносин
та свободи совісті», - зазначив міністр культури України Євген Нищук. Реалізація цього
проекту потребує виділення з державного бюджету орієнтовно 25 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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 СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

Президент призначив керівником Служби зовнішньої
розвідки депутата з «Батьківщини»
11.06.2019

Президент України Володимир Зеленський призначив керівником
Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва, повідомив заступник
голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка.
У березні 2014 році Бухарєв був призначений першим заступником голови Служби
безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. У жовтні
2014 р. він був обраний народним депутатом по 162 виборчому округу в Сумській області.
Наразі є членом депутатської фракції партії «Батьківщина».
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Визначено лідерів соцекономічного розвитку
регіонів за 2018 рік
28.05.2019

За результатами оприлюдненого Мінрегіоном моніторингу
соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 р, найкращі показники
у м. Київ, Харківської, Рівненської, Вінницької та Дніпропетровської обл.
Найнижчі показники мають Миколаївська, Одеська, Чернігівська, Донецька та
Луганська області. Про це повідомив Віце-прем’єр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Оцінювання соціально-економічного розвитку
регіонів започатковане у 2015 р. На підставі даних статистики областям виставляються
оцінки щоквартально за 27 показниками у 6-ти напрямах та щорічно за 64 показниками у
12 напрямах. Така оцінка - елемент нової системи моніторингу реалізації державної
регіональної політики та визначення динаміки змін. Показники рейтингу - індикатор
ефективності управлінських рішень на центральному та місцевому рівнях.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінрегіону

СБУ готова до подальшої співпраці з представниками
вітчизняного та іноземного бізнесу

Володимир Зеленський призначив 12
тимчасових голів ОДА

07.06.2019

Відбулася зустріч т.в.о. Голови Служби Безпеки України Івана
Баканова з керівниками та представниками бізнес-асоціацій України, а
також Радою бізнес-омбудсмена.
У ній взяли участь бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, Президент Американської
торгівельної палати Андрій Гундер, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації
Анна Дерев’янко та Президент Спілки українських підприємців В’ячеслав Климов. Метою
зустрічі стало обговорення актуальних для сьогодення проблемних питань в економічній
сфері та шляхи їх вирішення задля попередження незаконного втручання силового блоку в
діяльність бізнесу. На зустрічі розглянуто широкий спектр питань щодо наявних загроз
легальному бізнесу в окремих галузях економіки держави, протидії контрабанді та тіньовій
економіці, а також розвитку державно-приватного партнерства у сфері забезпечення
кібербезпеки. Представники бізнесу одностайно відзначили позитивну динаміку діяльності
СБУ у співпраці з бізнес-організаціями, внаслідок якої виросла довіра до спецслужби. Іван
Баканов запевнив, що СБ України готова до подальшої співпраці з представниками
вітчизняного та іноземного бізнесу з метою покращення інвестиційного клімату в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби СБУ
 ПРОКУРАТУРА

Зеленський вносить подання про
звільнення Луценка
11.06.2019

Президент України Володимир Зеленський вносить до Верховної
Ради України подання на надання згоди на звільнення генерального
прокурора України Юрія Луценка.
"Те про що давно говорив глава держави. Внесено подання, підписане подання на
звільнення генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка", - сказав під час
брифінгу заступника глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка. "Є юридична
позиція, яка пов’язана з тим, незважаючи на зміни до закону про прокуратуру, про те, що
генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про
прокуратуру говорять, що генпрокурором може бути лише людина, яка має юридичну
освіту. Ця людина здійснює процесуальні функції, тому відповідно вона повинна мати як
юридичну освіту так і відповідний досвід у сфері права", - пояснив Рябошапка. Він
наголосив, що Луценко такого досвіду не має.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
СУДОВА СИСТЕМА

Президент обговорив запуск роботи Вищого антикорупційного суду
з його керівництвом та Головою Верховного Суду
07.06.2019

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою
Верховного Суду Валентиною Данішевською та Головою Вищого
антикорупційного суду Оленою Танасевич.
«Хочемо допомогти Антикорупційному суду вирішити проблеми для якнайшвидшого початку роботи», – підкреслив Глава держави. Під час зустрічі наголошувалося, що
ефективна діяльність антикорупційних органів України є вимогою суспільства. Учасники
обговорили стан готовності Вищого антикорупційного суду до початку роботи 5 вересня,
зокрема проблеми з приміщенням та робочими місцями для суддів. Закон «Про Вищий
антикорупційний суд» встановлює чіткі вимоги до розміщення установи. Так, приміщення
суду оснащуються сучасними засобами для гарантування особистої безпеки суддів та
збереження документації. Також Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та
судові палати Вищого антикорупційного суду не можуть розміщуватися в одній будівлі,
зокрема разом з іншими судами та їхніми апаратами. У 2018 році Кабінет Міністрів виділив
2 будівлі для Вищого антикорупційного суду, які наразі є непридатними та потребують
тривалого капітального ремонту. Для тимчасового розміщення Вищого антикорупційного
суду та його Апеляційної палати Державна судова адміністрація надала приміщення
Печерського райсуду міста Києва. Однак це не узгоджується з вимогами ст. 15 ЗУ «Про
Вищий антикорупційний суд». За словами Олени Танасевич, невирішене питання з
приміщенням може призвести до зриву початку роботи Вищого антикорупційного суду.
Водночас вона повідомила, що з боку ВАКС вживаються всі необхідні заходи для вчасного
початку роботи суду. Для вирішення проблеми з розміщенням суду за дорученням
Президента України знайдені та напрацьовані конкретні пропозиції, реалізація яких
розпочнеться вже найближчим часом. Президент наголосив на готовності вживати всіх
заходів, необхідних для забезпечення належного функціонування Антикорупційного суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово
виконуючих обов’язки голів ОДА в 12 областях. Відповідні укази від 11
червня опубліковано на сайті президента.
Зокрема, тимчасовим головою Київської ОДА став В’ячеслав Кучер, Чернігівської Наталія Романова, Хмельницької - Володимир Кальніченко, Тернопільської - Іван Крисак,
Сумської - Вадим Акперов, Миколаївської - В’ячеслав Бонь. Тимчасово виконуючим
обов’язки голови Львівської ОДА призначено Ростислава Замлинського, Кіровоградської Сергія Коваленка, Івано-Франківської - Марію Савку, Запорізької - Еллу Слепян,
Закарпатської - Івана Дурана, Волинської - Олександра Киричука. Відзначимо, 11 червня
Заступник глави Адміністрації президента України Руслан Рябошапка заявив, що президент
Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій. За його словами,
звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської,
Полтавської, Одеської (відсторонено т.в.о. голови ОДА), Миколаївської, Львівської,
Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської
ОДА. Як відомо, 15 листопада 2017 року набув чинності закон №7126 про внесення змін до
деяких законів щодо окремих питань проходження держслужби. Закон скасував конкурси
на посади голів ОДА. Натомість їх призначає президент за поданням Кабміну. 5 червня 2019
р. Кабінет міністрів України вніс президенту подання щодо звільнення 13 очільників ОДА.
Згідно з поданням, обов’язки очільників областей тимчасово виконують чинні заступники
голів ОДА. 10 червня речниця президента Юлія Мендель заявила, що Володимир
Зеленський наполягає на звільненні всіх голів обласних державних адміністрацій.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua, pravda.com.ua
 І ЗОКРЕМА
 КИЇВ

У КМДА затвердили Антикорупційну
програму
27.05.2019

У КМДА, на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання
корупції», затвердили Антикорупційну програму Київської міської державної
адміністрації на 2019-2020 роки.
«Відтепер керівники структурних підрозділів КМДА та голови РДА зобов’язані
щоквартально до 15 числа наступного місяця звітувати про стан виконання цієї програми.
Адже виконання програми перебуватиме під особистим контролем Київського міського
голови», – наголосив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний. За його інформацією, у
програмі є п’ять розділів, що регламентують: засади загальної відомчої політики щодо
запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їхньої реалізації, а також з
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми; оцінка
корупційних ризиків, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють; заходи щодо
усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їхні виконання, строки та
необхідні ресурси; навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування; процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та
періодичності перегляду Антикорупційної програми. Під час ідентифікації корупційних
ризиків вивчали та аналізували відповідні нормативно-правові та організаційнорозпорядчі акти, здійснені заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2018
рік, актив планових та позапланових аудитів, перевірок, відомостей із відкритих джерел
(засобів масової інформації, матеріалів листування із фізичними та юридичними особами)…
Читати повністю >>>
За матеріалами КМДА
 КИЇВСЬКА ОБЛ.

Позачергова 28 сесія Київської обласної ради: затверджено
програми бюджету розвитку області
30.05.2019

Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр
Терещук взяв участь у засіданні позачергової 28-ї сесії Київської обласної
ради VII скликання. Про це повідомляє прес-служба КОДА.
У ході роботи депутати Обласної ради розглянули питання про затвердження
програм соціально-економічного та культурного розвитку Київщини, вдосконалення
екстреної медичної допомоги та діяльності закладів охорони здоров’я, розвитку та
підтримки театрального та музичного мистецтва, питання щодо розвитку сільського
господарства, програм малого та середнього підприємництва в Київській області на 20192020 рр., а також внесення змін до програм обласного бюджету Київщини на 2019 рік тощо.
«Важливо, що нарешті прийнято бюджет розвитку. Нарешті гроші підуть на потреби
жителів області – на медицину, на соціальні програми, на допомогу учасникам АТО, на
сільське господарство, культуру, спорт. На важливі сфери життя мешканців Київщини», –
наголосив Терещук. Відзначимо, за участі першого замголови КОДА Світлани Свищевої 22
травня відбувся воркшоп «Кращі практики надання адміністративних послуг у ЦНАП».
Захід організовано спільно з Офісом реформ адміністративних послуг, що створений за
підтримки Уряду Канади та проекту EDGE, the Expert Deployment for Governance and
Economic Growth, Ukraine. В роботі взяли участь представники ЦНАПів Київщини, керівники
ОМС, в яких планується утворення ЦНАПів та представники Мінекономрозвитку. В ході
заходу учасники ознайомилися з діяльністю ЦНАПів на території області та обговорили
шляхи оптимізації надання адміністративних послуг для населення. «В Київській області
продовжується реформа децентралізації. Ми рухаємося достатньо активно. Створено 17
об’єднаних територіальних громад та 44 ЦНАПи. В цьому напрямку ми одні з кращих в
Україні!» – наголосила Світлана Свищева. …
Читати повністю >>>
За матеріалами КОДА

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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У штаб-квартирі НАТО обговорили Річну національну програму
під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 р.
Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко взяла участь у
конференції Східного партнерства Балтійської асамблеї

14.06.2019

Українська делегація 13-14 червня ц.р. взяла участь у засіданні
Комісії Україна – НАТО на рівні Комітету з партнерств та колективної
безпеки, що відбулось у штаб-квартирі Альянсу.
До складу нашої делегації увійшли Керівник експертної групи взаємодії з НАТО
Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції О.В.Генчев та
Керівник експертної групи з річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО
Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції І.О.Потапова. У
ході засідання державам-членам НАТО було представлено Річну національну програму під
егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік та ознайомлено з основними пріоритетами
української сторони у реформуванні сектору безпеки і оборони України відповідно до норм
і стандартів НАТО. Союзники схвально оцінили зусилля України та звернули увагу на
необхідність продовження широкомасштабної програми реформ. Під час засідання та
двосторонніх зустрічей представники України вкотре закликали держав-членів НАТО
продовжувати чинити тиск на РФ з метою звільнення українських моряків і кораблів,
захоплених внаслідок відвертої військової агресії та блокування Росією акваторії
Азовського моря. Також обговорювалися питання поглиблення співпраці України з НАТО у
контексті виконання першочергових завдань реформування ЗСУ та ВМС ЗСУ, зокрема у
контексті посилення безпеки Чорного моря.
Читати повністю >>>
За матеріалами Місії України при НАТО
Суд ООН завершив слухання за позовом про порушення Росією прав Києва
в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці
14.06.2019

Судді в Міжнародному суді ООН у Гаазі приступають до обговорення
поданого Україною позову про порушення Росією прав Києва в Чорному,
Азовському морях та Керченській протоці.
"З цього моменту (з моменту завершення слухань - "ІФ") Арбітражний трибунал
розпочинає обговорення (справи по суті - "ІФ"). Терміни ухвалення арбітражного рішення
не встановлено", - зазначив юрисконсульт Хуан Ігнасіо Массун, що представляє цей суд. Він
пояснив, що за підсумками розгляду спору буде ухвалено рішення, яке може передбачати
відшкодування збитків відповідно до додатка 7 Конвенції ООН з морського права. Стаття 10
додатка 7 Конвенції встановлює, що "рішення арбітражу обмежується предметом спору і в
ньому викладаються мотиви, на яких воно ґрунтується". Стаття 11 передбачає, що "рішення
остаточне й оскарженню не підлягає, якщо сторони в спорі заздалегідь не домовилися про
процедуру оскарження". Арбітражний розгляд було порушено 16 вересня 2016 року, коли
Україна подала заяву про порушення Росією Конвенції ООН з морського права, ініціювавши
розгляд щодо прав прибережної держави в Чорному, Азовському морях і в Керченській
протоці. У травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН із морського права наказав РФ
звільнити українських моряків і судна, затримані в районі Керченської протоки в листопаді
2018 року. Однак російська сторона заявила, що цей суд не має юрисдикції для розгляду
керченського інциденту, й тому не брала участі в розгляді справи та не висловлювала
готовності виконувати розпорядження суду. Під час слухань заступник міністра
закордонних справ України Олена Зеркаль заявила: "Ми сподіваємося, що той факт, що
Росія представлена на слуханнях, означає її готовність виконувати розпорядження суду,
причому незалежно від того, якими вони будуть". Зеркаль зазначила, що Україна вважає
безпідставною позицію РФ про те, що суд не має юрисдикції для розгляду позову. Росія
вважає, що в цьому випадку все залежить від того, чи вважати Крим частиною РФ або
України. А суд, на думку Москви, не уповноважений вирішувати це питання. Заступник
глави МЗС України пояснила, що Київ переконаний: питання про територіальну
приналежність Криму тут не відіграє ролі, оскільки не лише в Україні, а й на світовій арені
вважають півострів частиною України. Вона наголосила, що в нинішній ситуації Україна
опинилася відрізаною від енергетичних ресурсів біля берегів Криму, українські рибалки
втратили доступ до звичних місць вилову риби. Крім того, РФ, за її словами "будує мости,
прокладає трубопроводи й кабелі навіть без жодних консультацій з Україною". Заступник
міністра нагадала про ініційовані РФ обмеження на судноплавство поблизу Криму, вона
охарактеризувала це як "цькування кораблів". Напередодні посол з особливих доручень
МЗС РФ Дмитро Лобач заявив, що Міжнародному суду ООН у Гаазі необхідно відхилити
поданий Україною позов про порушення Росією прав Києва в Чорному, Азовському морях і
Керченській протоці. Він пояснив, що претензії Києва щодо частини Чорного моря біля
Криму ґрунтуються на позиції Києва про те, що півострів - частина України. Суд, зазначив
російський дипломат, не уповноважений розглядати питання про те, чи є Крим частиною
РФ або України, й тому не може розглядати також питання, що випливають із цього, такі як
використання територіальних вод поблизу Криму.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
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В рамках Балтійської асамблеї відбулася конференція Східного
партнерства, в якій взяла участь Голова Комітету у закордонних справах
Ганна Гопко та Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО
Оксана Юринець.
У ході конференції Голова Комітету наголосила, що 10 років з моменту заснування
ініціативи Східного партнерства безумовно були непростими. Найскладнішим викликом
стала безпека, свідченням цього стала російська військова агресія, жертвами якої стали
Молдова, Грузія, Україна разом з іншими країнами. Проте це виклик, з котрим всім потрібно
боротися. Г.Гопко зауважила, що європейська спільнота постала перед серйозними
проблемами міграції, тероризму, гібридних загроз, антиєвропейської пропаганди,
зростання популізму та євроскептицизму. Проте ЄС має зберегти політичну важливість
ініціативи Східного партнерства і продемонструвати динаміку розвитку відносин, що
відповідають потребам, очікуванням та інтересам партнерів. У той же час О.Юринець
відзначила, що для асоційованих членів довгострокова модель “СхП +" повинна слугувати
конкретною дорожньою картою для більш цілеспрямованої співпраці задля поглиблення
галузевої та економічної інтеграції у пріоритетних секторах, орієнтація на надання
практичних результатів для громадян країн Східного партнерства. Г.Гопко висловила
сподівання на продовження політики відкритих дверей з боку ЄС, особливо для тих держав,
які повністю виконують відповідні критерії. У ході візиту до м.Вільнюс Г.Гопко провела
також низку двосторонніх зустрічей, зокрема із колишнім Прем'єр-міністром Литовської
Республіки Гядімінасом Кіркіласом та із заступником Голови Комітету з питань
європейської інтеграції Сейму Литовської Республіки, а з липня 2019 р. - депутатом
Європарламенту Андрюсом Кубілюсом. У ході зустрічей Г.Гопко подякувала за послідовну
підтримку України з боку Литви, а також за просування Плану Маршалла для України.
Сторони обговорили внутрішньополітичну ситуацію після президентських виборів в обох
країнах. У свою чергу, А.Кубілюс поінформував щодо висування нової амбітної ініціативи –
«Україна-2027», яка полягає в тому, щоб домогтися в 2027 році, коли Литва вдруге стане
країною-головою в ЄС, ухвалення рішення про майбутнє членство України (а також Грузії і
Молдови) шляхом надання Україні статусу країни-кандидата в члени Європейського Союзу,
готовності відкрити перші розділи переговорів і скласти їх чіткий графік.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Заступник Міністра Василь Боднар взяв участь у засіданні міністрів
закордонних справ країн – членів ЦЄІ
12.06.2019

Заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар взяв
участь у засіданні міністрів закордонних справ країн – членів ЦЄІ. Про це
повідомляє МЗС України.
Засідання проводилось на тему «Центральноєвропейська ініціатива у свої тридцять
та прямуючи у майбутнє: спільне бачення, об’єднуючі цінності, європейські стандарти,
ефективне регіональне співробітництво», яке відбулося 12 червня 2019 року у м.Трієст
(Італія). У ході зустрічі обговорювалися важливі програмні та функціональні питання
роботи організації, зокрема були ухвалені рішення щодо бюджету Фонду співробітництва
ЦЄІ на 2020 рік та затверджений звіт Генерального секретаря ЦЄІ про роботу у 2018 році.
Василь Боднар поінформував учасників зустрічі, яка відбулася під головуванням Міністра
закордонних справ та міжнародного розвитку Італійської Республіки Е.Моаверо-Міланезі,
про актуальну ситуацію в нашій державі, результати президентських виборів та ключові
завдання українського Уряду у контексті реалізації курсу на євроінтеграцію. Також було
наголошено на важливості сприяння з боку ЦЄІ у зближенні її держав-членів з ЄС,
підтримки державами-членами організації суверенітету, територіальної цілісності України.
Oкремо було відзначено, що російська загроза залишається серйозним викликом для
ефективної регіональної взаємодії. За підсумками засідання було схвалено Трієстську
декларацію, у якій міністри закордонних справ держав-членів ЦЄІ висловили спільне
бачення щодо майбутнього розвитку організації.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Україна цінує підтримку словацького
головування в ОБСЄ
14.06.2019

Президент України Володимир Зеленський 13 червня ц.р. провів
зустріч із чинним Головою ОБСЄ, Міністром закордонних та європейських
справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком.
Глава держави подякував за активну роль ОБСЄ, зокрема Спеціальної
моніторингової місії в Україні, у врегулюванні ситуації на Донбасі. Президент наголосив, що
припинення вогню та повернення миру на Донбас є ключовим пріоритетом його діяльності,
адже Україна щодня втрачає своїх бійців і цивільне населення. «Для мене це найголовніша
мета – зупинити війну, зупинити вогонь, повернути наших заручників додому», – сказав він.
За словами Глави держави, для встановлення миру Україна здійснює низку кроків, зокрема
щодо активізації мирного процесу на Мінському майданчику. «Ми не можемо довго чекати,
бо йдеться про життя наших людей, тому сьогодні ми вже спробували перезавантажити
переговори у рамках Тристоронньої контактної групи. Вже була проведена одна зустріч,
призначений представник України у ТКГ – другий Президент Леонід Кучма, інші фахові
люди для роботи у її підгрупах», – сказав Володимир Зеленський. Президент України також
висловив переконання щодо необхідності рухатися далі з метою досягнення конкретних
відчутних результатів, щоб «довести цей процес до фіналу». Володимир Зеленський також
поділився спогадами про свою поїздку на лінію розмежування у перші дні після вступу на
посаду. Він підкреслив, що побував на сході не лише для того, щоб побачити, в яких умовах
служать українські військові, а й для того, щоб особисто підтримати захисників. Зі свого
боку Мирослав Лайчак запевнив українську сторону у готовності ОБСЄ всіляко сприяти
досягненню сталого миру на Донбасі. Відзначимо, 13 червня відбулися переговори Міністра
закордонних справ України П.Клімкіна з Діючим головою ОБСЄ. Основною темою зустрічі
стало забезпечення подальшого активного залучення ОБСЄ до міжнародних зусиль з
врегулювання російсько-українського конфлікту та відновлення територіальної цілісності
України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Сторони обговорили шляхи посилення
ефективності моніторингу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, зусилля
України з розведення сторін, заходи з поліпшення гуманітарної ситуації вздовж лінії
розмежування сил та засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська. Павло Клімкін
привернув увагу до проблем порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях
України. Він також закликав Діючого голову докласти усіх зусиль для того, щоб Кремль
звільнив всіх громадян України, які незаконно утримуються державою-агресором.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

 БАЛТИКА

У Таллінні розпочала роботу українськоестонська торгова палата

Норвегія підтримує суверенітет України й продовжуватиме
допомогу в впровадженні
31.05.2019

Норвегія продовжуватиме практичну допомогу в впровадженні
амбітної програми реформ в Україні. Про це заявив Державний секретар
Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія Аудун Халворсен.
Як повідомляє МЗС України, 29 травня Аудун Халворсен провів зустріч з
Заступником Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою
Зеркаль. Сторони констатували високу динаміку та результативність політичного діалогу
між двома країнами впродовж останніх років, відзначили позитивні тенденції у сфері
двосторонньої торгівлі, наголосили на помітних якісних зрушеннях в інвестиційному
співробітництві. Висловлювалася вдячність Норвегії за підтримку територіальної цілісності
та суверенітету України, надання вагомої практичної допомоги для імплементації
системних реформ у нашій державі. Окремо було привернуто увагу до зацікавленості
України у практичній співпраці в енергетичній сфері, а також запозиченні досвіду Осло
щодо взаємодії з ЄС у рамках Європейського економічного простору. Учасники зустрічі
привітали започаткування діяльності Двосторонньої робочої групи з питань ядерної
захищеності, ядерної безпеки та аварійної готовності, установче засідання якої було
проведено 29 травня в Києві. Відбувся обмін думками стосовно взаємодії України та
Норвегії у багатосторонніх форматах. Співрозмовники також вітали започаткування з
жовтня 2019 року прямого авіасполучення між Києвом та Осло.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Норвегії
Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від Посла
Фінляндської Республіки в Україн
12.06.2019

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 12
червня 2019 року прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної Посла
Фінляндської Республіки в Україні Пяйві Маріт Лаіне.
Під час бесіди співрозмовники відзначили високий рівень двостороннього
співробітництва та підкреслили важливість подальшого поглиблення українськофінляндської взаємодії, зокрема, у контексті головування Фінляндії у Раді Європейського
Союзу з 1 липня 2019 року. Особливу увагу було приділено питанням співпраці двох країн у
рамках міжнародних організацій. Було висловлено вдячність Фінляндії за незмінність
позиції щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, а також надання
практичної допомоги у проведенні системних реформ у нашій державі, насамперед, у
сферах реформування шкільної освіти та енергоефективності
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

31.05.2019

У столиці Естонії розпочала роботу українсько-естонська торгова
палата (UECC), яка сприятиме налагодженню партнерства між двома
країнами. Про це йдеться на сайті естонського телерадіомовника ERR.
"Палата UECC, у якої вже працює офіційний сайт, займатиметься підтримкою
конкурентноспроможності українських підприємців в Естонії і естонських підприємців при
виході на ринок України, та стане основним нетворкінг-майданчиком для всіх, хто
зацікавлений у розвиткові бізнесу в обох країнах", - зазначається у повідомленні. Палата
спільно з посольствами двох сторін збиратиме інформацію щодо інвестиційного клімату,
законодавства та ділових контактів. До управління нею увійшли керівник талліннського
офісу юридичної фірми "Ілляшев і Партнери" Віталій Галицьких і фінансовий директор
компанії Elme Messer в Естонії Олександр Тимаров. Як відомо, Україна це найбільший
торговий партнер Естонії у Європі. Загалом українські е-резиденти заснували в Естонії вже
729 підприємств, посівши перше місце серед усіх іноземних підприємців в Естонії. Лише за
минулий рік товарообіг між Україною і Естонією зріс на 30% порівняно з 2017-им.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Литва передала Україні майже
мільйон набоїв
12.06.2019

Літак Військово-повітряних сил України вивіз з Литви майже мільйон
одиниць боєприпасів, призначених для ЗСУ. Про це повідомляє Міноборони
Литви, передає ukrinform.ua
"Передача майна - частина послідовної і всебічної підтримки Литвою України, що
зміцнює обороноздатність, забезпечує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
цієї держави", - зазначив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс. 11 червня літаки ВПС
України перевезли з Литви майже мільйон патронів для стрілецької зброї радянського
виробництва - автоматів і кулеметів. Уряд Литовської Республіки прийняв рішення про
передачу боєприпасів ще на початку лютого. Загальна вартість набоїв - 255,5 тис. євро.
Литва і раніше передавала Україні боєприпаси та елементи озброєнь. Уперше такий вантаж
було доставлено у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і почала агресію на Донбасі. Відтоді
балтійська держава виділила Україні допомоги на кілька мільйонів євро. Згідно з
опитуванням, проведеним Міністерством оборони Литви наприкінці минулого року, таку
політику підтримують 64% жителів країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 СХІДНА ЄВРОПА

Представництво українських промисловців
відкрили у Чехії

Державний секретар Міністерства оборони України
провів зустріч з британською делегацією
13.06.2019

Державний секретар Олександр Дублян провів зустріч з британською
делегацією на чолі з директором Головного управління євроатлантичної
безпеки Міністерства оборони Великої Британії паном Ніком Герром.
На зустрічі зазначено високий рівень взаємовідносин в системі забезпечення
регіональної безпекової політики. Окрему увагу сторони приділили обговоренню
першочергових завдань та потреб оборонного відомства України, в частині, що стосується
трансформації системи управління. Британська сторона підтвердила незмінність своєї
позиції щодо подальшої підтримки територіальної цілісності та незалежності України,
надала високу оцінку проміжним результатам оборонної реформи, а також запевнила про
готовність подальшого нарощування співробітництва з широкого спектру питань.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Делегація КМДА відвідала Швейцарію для переговорів у галузі
проектів Smart City та IT-технологій
12.06.2019

Делегація на чолі з директором департаменту інформаційнокомунікаційних технологій КМДА Юрієм Назаровим та Послом України
Артемом Рибченком провела у Швейцарії низку переговорів і зустрічей.
Зустрічі відбулися для обміну досвідом у галузі проектів Smart City та IT-технологій,
повідомляє Посольство України в Швейцарській Конфедерації та в Князівстві Ліхтенштейн
(за сумісництвом). Так, делегація завітала до Санкт-Ґаллена на зустріч з мером міста та
представниками проекту Smart City St.Gallen. Конструктивна дискусія щодо залучення
інноваційних ідей відбулася також в St.Gallen Start Up Hub. У Лозанні українська делегація
взяла участь у переговорах з представниками лідируючої ICT-компанії Швейцарії Swisscom,
під час яких відбулася дискусія щодо використання Smart City в Лозанні та адаптації
інновацій для Києва. Відбулися зустрічі з обміну досвідом у мерії Берну та Федеральному
департаменті економіки SECO, а також у Посольстві України з представниками діючих
успішних стартапів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Швейцарії
У Мюнхені проходить українсько-німецька
конференція з питань судочинства

 ЄВРАЗІЯ

У Мінську відбувся українсько-білоруський
експертний форум
06.06.2019

14.06.2019

В Мюнхені 14-15 червня проходить конференція "Запровадження
верховенства
права
шляхом
стандартів
справедливого
суду:
компаративний підхід". Про це повідомляє МЗСУкраїни.
Захід організовано Українським вільним університетом, Німецько-українським
об'єднанням юристів у Гамбурзі та Новою правозахисною програмою в Києві. З основними
доповідями виступили професор Хольгер Матт, екс-президент Європейської асоціації
кримінальних адвокатів, суддя Верховного суду України Олександра Яновська та суддя
Федерального претензійного суду США Богдан Футей. Учасники присвятили свої доповіді
концепції справедливого суду в європейській, американській та українській практиці,
відзначивши важливість курсу України на реформування судової системи. Генеральний
консул Юрій Ярмілко взяв участь у відкритті заходу та подякував організаторам за
системну роботу з обміну досвідом між українськими і німецькими юристами в галузі
судочинства та проведення вже третьої конференції з тематики верховенства права.
Нагадаємо, 30 травня у Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з
Міністром Європи та закордонних справ Франції Ж.-І. Ле Дріаном і Федеральним міністром
закордонних справ Німеччини Г.Маасом. Учасники обмінялися думками щодо передумов і
подальших кроків для активізації переговорного процесу стосовно Донбасу. Глава держави
також наголосив, що його пріоритет – повернення всіх українських полонених. Зі свого боку
керівники зовнішньополітичних відомств Франції та ФРН відзначили прогрес, якого
досягла Україна у розбудові співпраці з ЄС і НАТО та підтвердили готовність і надалі
сприяти в реалізації європейської та євроатлантичної політики нашої держави …
Читати повністю >>>
За матеріалами Генерального консульства України в Мюнхені
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28.05.2019

У Чехії в м.Брно відкрито представництво українських промисловців,
яке займатиметься пошуком потенційних партнерів і інвесторів для
двостороннього економічного співробітництва.
Як повідомив президент УСПП Анатолій Кінах, представництво зосередить свою
роботу переважно на розвитку ділових зв’язків між промисловцями обох країн, адже Чехія
дуже перспективна в цьому напрямі, а українці мають як індустріальні потужності, так і
наукові розробки, підготовлені кадри. «Машинобудування, автомобілебудування,
авіабудування, виготовлення телекомунікаційного обладнання, металургія, хімічна
промисловість, фармацевтика – це сфери спільного інтересу, напрацьованого досвіду. Чехія
має тут сучасний прорив: 32% її ВВП складає промисловість, в тому числі інноваційна. В
Україні, що має не менш гідний потенціал, поки відсутні програми індустріального
розвитку, натомість вона слідує небезпечному тренду скочування в бік сировинної
економіки. Співробітництво із Чехією може стати одним із кроків з розвитку українського
промислового сектору та експорту», – підкреслив очільник УСПП. Так, наразі є зацікавлення
чеської компанії «Blata» у створенні спільного підприємства з виробництва мотоциклів,
партнери з Чехії готові розпочати спільне виробництво безпілотних літальних апаратів,
опрацювати організацію безвідходне виробництво титано-магнієвих концентратів на базі
української технології. В автомобілебудуванні можливе налагодження кооперації
виробництва трансмісії на базі зубчастих воротарів; електродвигунів нового покоління;
системи безпеки «Антисон»; швидкодіючих подушок безпеки багаторазового
спрацьовування. Перспективною залишається і ІТ-сфера, де в Україні очевидні досягнення
щодо кількості та якості підготовлених фахівців. Новостворене представництво розпочне із
налагодження контактів з парламентом, урядом республіки, спільних робочих зустрічей з
представниками партнерських громадських організацій (об'єднання роботодавців, ТПП,
союзи підприємців та ін.), аналізу розвитку двосторонніх бізнес-контактів та економічного
співробітництва. Представництво здійснюватиме консалтингові, юридичні консультації
для українського бізнесу, допомагатиме із аудитом експортно-імпортних операцій. На 2019
рік вже заплановано низку заходів, сформованих на базі спільних інтересів промисловців…
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

У Мінську відбувся організований Посольством України в Білорусії
спільно з Фондом ім. Фрідріха Еберта українсько-білоруський експертний
форум «Білорусь і Україна: перспективи розвитку відносин після виборів».
Участь у заході взяли провідні українські експерти, фахівці з питань міжнародних
відносин, економіки та безпеки, зокрема Геннадій Максак, Дмитро Громаков, Євген Магда,
Геннадій Рябцев, Михайло Самусь. В рамках заходу експертами було обговорено сучасний
стан відносин між Україною та Білоруссю, а також перспективи розвитку співробітництва у
сферах політики, економіки та безпеки, зокрема в контексті взаємовідносин між двома
державами у період електоральних циклів. Особлива увага була приділена деструктивному
впливу Російської Федерації на українсько-білоруські відносини та шляхи його мінімізації.
Виступаючи на відкритті заходу, Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим, зокрема
акцентував увагу на тому, що після обрання нового Президента України Володимира
Зеленського зовнішньополітичний курс нашої держави на європейську та євроатлантичну
інтеграцію залишиться незмінним, що слід враховувати при формуванні майбутнього
порядку денного українсько-білоруських взаємовідносин. У заході взяли участь понад 100
учасників та гостей, співробітники МЗС Республіки Білорусь, українські та білоруські
експерти, представники громадських організацій, дипломатичного корпусу та ЗМІ.
Відзначимо, 28 травня відбулась робоча зустріч Посла України в Республіці Білорусь Ігоря
Кизима з керівництвом Мінського відділення Білоруської ТПП, представниками підприємств,
бізнесу та юридичних компаній Мінської області. Під час зустрічі були обговорені наявні
проблемні питання ведення бізнесу білоруськими компаніями та підприємцями в Україні, а
також намічені можливі шляхи їх врегулювання та активізації. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Білорусії

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

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

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

 АЗІЯ

Україна та Афганістан розширюють
співпрацю

Україна розширює співробітництво
з Китаєм
27.05.2019

На українсько-афганській діловій зустрічі в ТПП України вітчизняні
підприємці мали змогу дізнатися про попит на афганському ринку та
запропонувати свою продукцію для реалізації.
Найбільш перспективними напрямами українсько-афганського співробітництва
були: участь українських організацій і компаній у поставках трубної продукції для
будівництва трубопроводів на території Афганістану; поставки обладнання для
будівництва залізниці; участь українських організацій і компаній у поставках обладнання
для реалізації проекту CASA-1000; будівництво гідро-, геліо- та вітряних електростанцій;
постачання продукції агропромислового комплексу (зернових, борошна, кондитерських
виробів тощо). Під час зустрічі голова делегації міністр торгівлі та промисловості
Ісламської Республіки Афганістан пан Аджмаль Ахмаді запевнив присутніх у тому, що влада
та бізнес країни зацікавлені у розширенні співпраці у таких сферах, як інвестиції, освіта,
комплектація літаків та вертольотів, нафта тощо. «Ми хочемо проводити якомога більше
спільних заходів, щоб наші люди та компанії знайомилися з особливостями та потенціалом
України», – підкреслив пан Ахмаді. Слід зазначити, що зустріч, на якій були присутні
представники великих українських компаній: «Укрспецекспорт», «Мотор Січ», «Ліга
оборонних підприємств України» та інші, одразу мала практичні результати. Так, під час
перемовин генеральний директор Адміністрації з питань національних закупівель
Ісламської Республіки Афганістан пан Ельхам Омар Хотакі наголосив на потребі навчання
та тренування афганських спеціалістів з догляду та керування вертольотами. Одразу ж дві
українські компанії надали згоду та висунули зустрічні пропозиції. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України
Угода про вільну торгівлю з Туреччиною
готова на 99%
03.06.2019

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною вже
готова на 99%. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь
Боднар в інтерв’ю Українському радіо.
“На 99% угода готова, лишились ті деталі, які саме впливають на цифри”, - сказав
дипломат, відповідаючи на запитання щодо стану готовності угоди про ЗВТ із Туреччиною.
За його словами, переговори, які ведуть експерти, триватимуть “якийсь час”, оскільки
неузгодженою залишається тематика, пов'язана з тарифами на сільськогосподарську
продукцію і певну частину сфери послуг. “Звичайно, ми не можемо піти на якісь поступки,
які могли би зашкодити національному бізнесу. Але ми підходимо до переговорів
конструктивно, і в даному випадку не потрібно чекати швидких політичних, а готуватися
до того, що угода була збалансованою, відповідала б нашим національним інтересам і була
прийнятою для турецької сторони”, - підкреслив Боднар.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

06.06.2019

У місті Пекін (Китай) 5 червня 2019 р. відбулась українськокитайська торговельно-інвестиційна конференція. Про це повідомляє пресслужба ТПП України на сайті організації.
Організатором заходу виступили міжнародний проект "New Enterpreneur
Development Program" та китайська організація "Beijing Guoyan Meifu Cultural Exchange co.
Ltd", об'єднавши у цей день під одним дахом представників ТОП-500 найбільших
китайських компаній. Від Української Сторони участь у заході прийняв офіційний
представник ТПП України Євген Романенко. Китайським промисловцям було презентовано
торговельний та інвестиційний потенціал нашої країни. Окрім того, представник ТПП
України розповів про основні положення та новації законодавства України у сфері
міжнародної торгівлі та залучення інвестицій. Відзначається, що за результатами заходу,
підприємства з Піднебесної виявляють конкретний інтерес у розвитку двосторонньої
торгівлі, створенні спільних підприємств, а також інвестуванні в українське сільське
господарство, енергетику та транспортну інфраструктуру, особливо в рамках реалізації
міжнародної ініціативи "Один пояс, один шлях". Вже досягнуто домовленостей про
відвідини великою китайською бізнес-делегацією України та проведення ділових заходів з
вітчизняними компаніями. Тож чекаємо наших китайських партнерів восени в Києві.
Відзначимо, 30 травня ц.р. Посольство України в КНР, в рамках Міжнародної виставки
торгівлі послугами (CIFTIS), провело промо-захід “Ukraine – Europe’s Hidden Gem”. Узаході
взяли участь представники імпортно-експортних компаній, галузевих асоціацій та інших
представників китайського бізнесу, зацікавлених у налагодженні співробітництва з
Україною. Під час “Ukraine – Europe’s Hidden Gem” було представлено інвестиційний,
експортний і туристичний потенціал України. Відвідувачі мали змогу ознайомитися з
конкретними інвестиційними проектами і комерційними пропозиціями до двостороннього
співробітництва. На завершення відбувся інтерактивний діалог між представниками
Посольства та китайських компаній, в ході якого обговорювалися можливості для
китайського бізнесу в Україні, хід реформ, а також поточна діяльність китайських компаній
в Україні. Виставковий захід CIFTIS позиціонується як центральний захід та визначна
платформа міжнародної торгівлі послугами. ЇЇ організаторами є Міністерство комерції
Китаю та Народний уряд м.Пекін за підтримки Світової організації торгівлі (СОТ),
Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) та Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Читати повністю >>>
За матеріалами ucci.org.ua
 АФРИКА

При ТПП України створено УкраїнськоНігерійську Ділову раду
05.06.2019

Протягом 29-30 травня в місті Машхад (провінція Хорасан-е Разаві) з
візитом перебував Посол України в Ірані С.Бурдиляк. Про це повідомляє
Посольство України в Ісламській Республіці Іран.
Під час робочої поїздки були проведені зустрічі з губернатором провінції, радником
міністра закордонних справ і головою представництва МЗС ІРІ в регіоні, президентом ТПП
Ірану та головою регіонального представництва Організації з питань культурної спадщини,
ремесел та туризму. Під час зустрічей були обговорені перспективні напрями регіонального
співробітництва між державами. В рамках візиту Сергій Бурдиляк відвідав стародавнє
місто Нішабур, в якому знаходяться могили всесвітньовідомих діячів культури Ірану:
О.Хаяма, Х.Фірдоусі, Ф.Аттара та Камаль-аль-Молька. Офіційні представники регіонального
керівництва високо оцінили інтерес і обізнаність українців з творами перських поетів,
письменників і художників. Також було організовано відвідування шиїтської святині
Мавзолею імама Рези у Машхаді, центру паломництва близько 20 млн. мусульман щороку.
Нагадаємо, 22 травня у рамках поїздки проведено зустріч з губернатором провінції
Мазандаран Х.Задеганом, з яким відбувся обмін думками щодо шляхів розвитку відносин
між регіонами України та Ірану. Під час зустрічі була надана позитивна оцінка
перспективам розвитку двостороннього співробітництва між державами. Окремий наголос
було зроблено на розширенні економічної та імпортно-експортної співпраці з залученням
морських, залізничних і повітряних транспортних маршрутів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Ірані

Новостворена ділова рада працюватиме над пожвавленням
співробітництва України та Нігерії у торговельно-економічній сфері. Про це
повідомляє прес-служба ТПП України.
З Нігерійської сторони створення Ділової ради ініціювали президент ТПП міста
Абуджа Кайода Принц та посол Нігерії в Україні Мартін С Адаму. ТПП України приділяє
першочергове значення розвитку економічних відносин із закордонними країнами,
використанню різних форм сприяння, в тому числі через створення спільних ділових рад.
«У лютому 2018 р. ТПП України організувала візит представників українського бізнесу до
Нігерії з метою підготовки Торгової місії. Для розширення економічних зв’язків з країною
та надання допомоги бізнесу ми призначили представника ТПП в Нігерії. Нею стала Олена
Недригайло. Для подальшого розширення економічних відносин було створено торговий
дім NewSvit в місті Абуджа, функціонуванню якого надає підтримку ТПП України.Тож
створення Ділової ради це логічний наступний крок для координації зусиль та розширення
кооперації», - сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков. Нігерія – найбільша країна
в Африці, а Україна – в Європі. У Нігерії є колосальний ринок, гроші, країна швидко
розвивається в усіх напрямах. Стабільність економіки, високі темпи зростання населення і
ранній етап розвитку ринку – фактори зміцнення позицій Нігерії на міжнародній
економічній арені. Населення Нігерії – 200 млн осіб. Очевидно, що попит на товари та
послуги всередині країни найближчими роками зростатиме. «Серед пріоритетних напрямів
двостороннього співробітництва ми бачимо, зокрема, розвиток промислового потенціалу й
інфраструктури, проекти в сферах освіти та відновлювальної енергії», - сказав Кайода
Принц. Головою українською частини Ділової ради обрано Сергія Свистіля. Відзначимо, 29
травня 2019 р. Посол України в Нігерії Валерій Александрук взяв участь у церемонії
інавгурації президента Нігерії М.Бухарі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України

Уряд виділив 10 млн грн для гуманітарної
допомоги Ємену

Посол України в Алжирі провів зустріч із Генеральним
директором ТПП АНДР

Посол України в Ірані Сергій Бурдиляк
відвідав Машхад
04.06.2019

05.06.2019

Уряд України виділив 10 млн грн для гуманітарної допомоги Ємену.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 5 червня. Про це повідомляє
служба новин порталу prm.ua
Зазначається, що гроші виділено з резервного фонду державного бюджету. Потім їх
переведуть Міністерству закордонних справ. Далі МЗС узгодить з секретаріатом ООН
реквізити банківського рахунку Єменського гуманітарного фонду, куди будуть
перераховані гроші. Таке рішення пов'язане з виконанням указу Порошенка від 22
листопада 2018 року. Тоді він доручив Кабміну виділити гроші Ємену, Судану і Конго у
зв'язку з голодом у цих країнах.
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua
Посольство України вітає Йорданське Хашимітське
Королівство з річницею інтронізації
09.06.2019

Посольство України в Йорданії щиро вітає народ Королівства з 20-ю
річницею сходження Його Величності Короля Абдалли ІІ на престол. Про це
повідомляє МЗС України.
Бажаємо Його Величності міцного здоров’я та успіху у досягненні цілей, а його країні
– миру та процвітання! Відзначимо, Посол України в Йорданії Сергій Пасько зустрівся з
відомим йорданським бізнесменом, колишнім заступником Міського голови Аммана
Мохаммадом Аннабом. Під час зустрічі Сторони обговорили питання, що становлять
спільний інтерес. Нагадаємо, Посол України в Йорданському Хашимітському Королівстві
Сергій Пасько провів зустріч з Генеральним секретарем Міністерства закордонних справ та
у справах експатріантів Йорданії (Першим заступником Міністра) Зейдом аль-Лоузі.
Сторони обговорили питання розвитку двостороннього співробітництва між двома
держави. У зустрічі також взяли участь Директор Приватного офісу Міністра Валід Хадід та
Директор Департаменту європейських країн Самер ан-Набер.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Йорданії
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12.06.2019

Посол України в Алжирі Максим Субх 12 червня ц.р.провів зустріч із
Генеральним директором Торгово-промислової палати Алжиру В. Беглюль.
Про це повідомляє МЗС України.
Домовились про активізацію контактів між ТПП України та Алжиру шляхом
організації до кінця 2019 р. візиту представницької делегації ділових кіл Алжиру в Україну
для проведення переговорів із провідними українськими виробниками, експортерами та
девелоперами з метою опрацювання можливостей започаткування спільних проектів і
реалізації взаємовигідних контрактів у різних сферах. Принагідно Посол вручив алжирській
співрозмовниці презентаційні матеріали низки вітчизняних компаній, а також екземпляри
перших двох номерів арабомовного дайджесту «Україна по-арабськи. Економічний вісник».
Відзначимо, Алжир є другою економікою на Африканському континенті після ПАР.
Характерними рисами сучасного економічного розвитку Алжиру є зростаюча роль країни в
енергетичному балансі Європи та світу (АНДР є другим, після Російської Федерації,
постачальником газу до Європи); подвоєння рівня ВВП протягом кількох останніх років;
великі інвестиційні проекти в будівництві інфраструктури та соціальній сфері; стабільна
національна валюта; зростання експорту енергоносіїв; помітна активізація уваги з боку
провідних країн світу, перш за все Євросоюзу, щодо розвитку економічної співпраці з АНДР.
Видобуток нафти і природного газу складає основу алжирської економіки. За розвіданими
обсягами газу АНДР посідає 4-те місце в світі, експортуючи близько 62 млрд. м. куб. на рік.
Технологічні можливості видобутку нафти складають близько 1,4 млн. барелів на день.
АНДР є членом ОПЕК. Країна має також великі поклади фосфатів, свинцевої, залізної і
цинкової руд, гіпсу. Серед галузей алжирської економіки, що розвиваються найбільш
високими темпами – будівництво, транспорт, сфера послуг. Досить високі темпи розвитку
характерні і для сільського
господарства. Широко розповсюджені як фермерські
господарства, так і кооперативні, а також державні аграрні комплекси. В країні
вирощуються зернові культури, овочі, фрукти, розводиться велика і мала рогата худоба,
верблюди, коні, птиця. Однак, сільське господарство залишається здебільшого дотаційним.
Рівень дотації з державного бюджету за останні 5 років становив близько $3 млрд. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Алжирі

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

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

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Заступник Міністра закордонних справ України C.Кислиця прийняв
Посла Республіки Чилі Х.Браво Юбіні
10.06.2019

Під час зустрічі сторони обговорили шляхи активізації практичного
двостороннього співробітництва, а також взаємодії у рамках міжнародних
організацій. Про це повідомляє МЗС України.
Сторони обговорили активізацію практичного двостороннього співробітництва, а
також взаємодії у рамках міжнародних організацій. У центрі уваги співрозмовників були
також актуальні питання взаємодії на міжнародній арені. Були обговорені конкретні заходи
з подальшого розвитку політичного діалогу та торговельно-економічного співробітництва.
Cторони дійшли згоди щодо необхідності посилення торговельно-економічної складової
двосторонніх відносин та проведення у поточному році ІI засідання Спільної міжурядової
українсько-чилійської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.
Нагадаємо, 5 червня ц.р. тимчасовий повірений провів зустріч із керівництвом Корпорації з
просування продукції. Наразі 4 українські компанії працюють на чилійському ринку,
вигравши тендер згаданої інституції. Разом із керівництвом Корпорації з просування
продукції обговорюємо активізацію двостороннього співробітництва в сфері технологій.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України

Міклош зауважив, що йдеться не лише про ресурси МВФ, але й про ресурси
приватного сектору та прямі закордонні інвестиції, які залишаються найбільш «швидким»
ресурсом для економічного зростання. «Це пов’язано із вашим питанням – що може бути
двигуном для сталого та суттєвого економічного зростання в Україні. Це правда, що в
Україні розвинуте сільське господарство, але має бути також задіяний промисловий
потенціал… Найбільш важливо – запровадити верховенство права, побороти корупцію,
захистити права приватної власності, провести демонополізацію і дерегуляцію. Це може
бути достатнім, щоб прийшли інвестиції» - сказав стратегічний радник. Він зробив
короткий порівняльний аналіз темпів розвитку України із власною країною, Словаччиною.
З точки зору потенціалу для інвестицій, Україна від початку виглядала більш привабливо,
за рахунок розвинутої промисловості, але з часом втратила цю перевагу, саме внаслідок
недостатніх темпів перетворень. «Україна виробляє ракети й літаки, чого немає у
Словаччині. За обсягами експорту у 95-му році та навіть у 2005 Словаччина експортувала
товарів у кількості приблизно 50% від експорту України. У 2015 році експорт Словаччини за
обсягом вдвічі перевищував український. Більшість експорту Словаччини складають
промислові товари, зокрема, автомобілі та інші високотехнологічні вироби. В структурі
українського експорту промислові товари складають усього 9 відсотків. Причина – нестача
реформ, модернізації та інвестицій. Що з цим робити - зрозуміло», - сказав Міклош.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

 ТИХОАТЛАНТИЧНИЙ РЕГІОН

Посол України в США Валерій Чалий взяв участь в урочистому заході з нагоди
проведення Днів України у Конгресі США

Дороге задоволення: що не так з державними
підприємствами в Україні?

14.06.2019

Подія, яка проходить на щорічній основі, цього року зібрала в
американській столиці представникив української діаспори США з 11
штатів. Про це повідомляє Посольство України в США.
Звертаючись до присутніх, Валерій Чалий висловив подяку українській громаді в
США, яка взяла участь у Днях України в Конгресі, за сприяння у мобілізації підтримки
України та допомогу у просуванні пріоритетних зовнішньополітичних цілей нашої держави.
Також Посол подякував Адміністрації США, американським сенаторам і конгресменам за
послідовну підтримку України у протидії російській агресії та підкреслив важливість
збереження єдності у питанні підтримки трансатлантичної безпеки, а також посилення
санкцій проти РФ. У заході також взяла участь делегація Комітету із закордонних справ
Верховної Ради України у складі Голови Комітету Ганни Гопко, заступників Голови
Комітету Бориса Тарасюка та Віктора Вовка, а також Голови Підкомітету з питань
міжпарламентських зав’язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин Володимира
Ар’єва. Почесними гостями заходу стали члени груп дружби з Україною у Конгресі США
Сенатор Джон Барроссо та Конгресмен Браян Фітцпатрик, а також керівництво й активісти
організацій української діаспори та представники ЗМІ. Відзначимо, делегація Комітету ВРУ
у закордонних справах перебуває з візитом у Вашингтоні. До складу делегації Комітету
Верховної Ради України у закордонних справах на чолі з Головою Комітету Ганною Гопко
увійшли заступники Голови Комітету Віктор Вовк та Борис Тарасюк, а також голова
підкомітету з питань міжпарламентських зв’язків, двосторонніх та багатосторонніх
відносин Володимир Ар’єв. 12 червня відбулася зустріч делегації з Головою Комітету у
закордонних справах Палати Представників Еліотом Енгелем та конгресвумен, Віцеголовою підкомітету з питань Європи, Євразії, енергетики та довкілля Комітету
закордонних справ Палати представників Абігаль Спенбергер. У ході зустрічі сторони
обговорили поточну ситуацію на міжнародній арені та в Україні, перспективи подальшої
співпраці на рівні обох Комітетів. Члени Комітету зосередили увагу на важливості
визволення українських політв’язнів та посилення санкцій проти РФ, а також зосередили
увагу на загрозах реалізації проекту «Північний потік – 2» та перспективах членства
України в НАТО. У ході візиту делегації Комітету у закордонних справах також заплановано
проведення низки зустрічей, а саме з конгресменом-республіканцем Адамом Кінзінгером,
Головою Підкомітету зі співробітництва у справах європейської та регіональної безпеки
Комітету із закордонних відносин Сенату США, сенатором-республіканцем Роном
Джонсоном, заступником помічника Державного секретаря США Джорджем Кентом,
зустрічі в Раді нацбезпеки США, представниками IRI. Нагадаємо, Уряд України 5 червня
ухвалив ініційоване Мінекономрозвитку рішення про продовження дії двох Угод між
Україною та США до 2025 року. Ці Угоди є важливим інструментом для надання юридичної,
технічної та фінансової допомоги з боку США у зміцненні механізмів демократичного
врядування, продовженні боротьби з корупцією, проведенні реформ у галузі правосуддя,
децентралізації, захисту прав людини, а також підтримці економічного розвитку нашої
держави. В рамках цих двох Угод з 2014 р. Уряд США виділив понад $200 млн на підтримку
пріоритетних секторів розвитку України. Зокрема, в межах Угоди про сприяння прозорим
процесам врядування за широкої участі громад, Уряд США виділив понад 62 млн дол.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в США
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Тільки реформи прискорять економічне
зростання в Україні - Міклош
31.05.2019

Економічний потенціал України дозволяє досягати набагато
більших показників економічного зростання, але цей потенціал
наразі стримується недостатніми темпами реформ.

І. МІКЛОШ

Про це під час семінару, присвяченого економічному розвитку України, який
відбувся у Брюсселі, заявив екс-міністр фінансів Словаччини, співголова Стратегічної групи
радників з підтримки реформ в Україні (SAGSUR) Іван Міклош. Захід був організований під
егідою Офісу зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі спільно з аналітичним
центром Брейгель та Київським Центром економічної стратегії. Саме так Іван Міклош
відповів на запитання про те, які галузі в Україні могли б стати локомотивом для розвитку
всієї економіки країни. «Україна має потенціал для набагато більшого економічного
зростання, ніж було досягнуто до цього. Вона може забезпечити 6 або 7 відсотків сталого
зростання на рік, тому що її потенціал це дозволяє, і він не використовується повною мірою.
Це можливо лише за умови реформ і особливо – за умови притоку прямих іноземних
інвестицій, які є джерелом «швидких» інвестицій», - наголосив стратегічний радник.
Коментуючи тему, яка виникла в ході дискусії, щодо ідеї оголосити в Україні дефолт, Іван
Міклош зауважив, що не бачить підстав для такого розвитку. «Я не бачу жодних проблем
для України, щоб уникнути дефолту, у випадку продовження програм співробітництва з
МВФ та іншими фінансовими інституціями. Але без цієї підтримки дефолт для України було
б важко уникнути вже у наступні 2-3 роки. Продовження такої співпраці не вимагає нових
болючих реформ, адже основні з них були вже погоджені та започатковані», - сказав
європейський економіст. При цьому він наголосив, що у світовій практиці існує
спостереження, за яким країна, що прагне досягати економічного зростання більше 6
відсотків на рік на протязі тривалого періоду, наприклад, у 10 років або довше, повинна
мати долю прямих інвестицій відносно ВНП понад 25%, краще – навколо 30%. За його
словами, Україна нині має показник близько 17%. Це означає, що мета у 27% потребує
надходження в Україну додатково 10 мільярдів євро інвестицій кожного року.
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Час змін настав! Економіка України входить у четвертий рік
свого відновлення. Триває зниження рівня бідності, зростає реальна
заробітна плата. Про це пише Сату Кахконен, директор Світового
банку у справах Білорусі, Молдови та України

С. КАХКОНЕН

Ці досягнення дуже важливі з огляду на конфлікт, що триває на сході країни, та
глибинну кризу, яка охопила Україну у 2014–2015 рр., коли економіка обвалилась у цілому
на 16 відсоткових пункти. Цей перехід від кризи до впевненості свідчить про волю
українського народу та його стійкість у реалізації багатьох важких реформ. А тепер настав
час для того, щоб на основі цієї впевненості вивільнити продуктивність українців, відкрити
економіку для конкуренції та обмежити роль владних інтересів: державних підприємств та
фірм, що пов'язані з політиками. Розпочнемо з державних підприємств. В Україні їх
налічується більше 3500, тому держава відіграє в економіці набагато більшу роль, ніж це
відбувається у сусідніх країнах. Попри те, що лише половина з цих підприємств працює,
вони продовжують існувати у різних сферах: від енергетики – до виробництва спирту, від
комерційних банків – до готелів. Частина держпідприємств є потужними, вони мають
значну частку ринку в більш ніж половині секторів, де працюють. Регулювання їх діяльності часто є недосконалим і непрозорим: далеко не всі державні підприємства оприлюднюють свою фінансову звітність чи мають аудиторські звіти, а показники операційної
діяльності подекуди взагалі недоступні. Насамкінець, вони "задорогі" для економіки, бо
користуються доступом до фінансових ресурсів на пільгових умовах через державні банки
або під гарантії уряду розміром близько 18% ВВП у 2014 році і це при тому, що близько
половини з них є збитковими. Роль держпідприємств у багатьох секторах важко пояснити,
враховуючи відсутність очевидних національних інтересів, стратегічних міркувань або
цілей розвитку. Важливим чинником є також і те, що домінування цих підприємств
перешкоджає приватним фірмам вступати у сектори економіки, де б конкуренція була
життєздатною. Несприятливий вплив на конкуренцію через таку концентрацію
держпідприємств додатково посилюється
надмірним впливом приватних фірми з
політичними зв'язками. Компанії-монополісти зі зв'язками з олігархами контролюють
ключові ринки, в тому числі ринок харчових продуктів, транспортних перевезень і енергії.
На ці фірми, що становлять менш ніж 2% від усіх по країні, припадає понад 40% обороту і
контроль 50% сукупних активів у цих сферах. Це вказує на слабку антимонопольну
політику з боку держави і вплив інтересів приватних осіб на важливі регуляторні процеси.
Конкурентна політика. Цілеспрямована регуляторна політика може обмежити ці
дисбаланси і покращити результати на ринку для приватних компаній та споживачів.
Потрібні рішучі дії з боку уряду, спрямовані на зміцнення конкурентної політики та
процесів її впровадження задля посилення дії ринкових механізмів та створення рівних і
конкурентних правил гри. Без результативного "анбандлінгу" (розділення) державних
підприємств і загальної лібералізації оптового ринку електроенергії на ньому навряд чи
з'являться приватні інвестиції. Водночас лібералізація та відмова від установленої законом
монополії у сфері телекомунікацій і транспорту(залізничного та водного) збільшить
конкуренцію та допоможе знизити ціни. Після обрання нового президента та в очікуванні
на призначення нового уряду в Україні настав час скористатись можливостями, щоб
забезпечити зростання економіки, створити робочі місця, що сприятиме підвищенню рівня
життя більшої кількості громадян. Економічне зростання останніх трьох років, чиї плоди
лише зараз починають відчувати мільйони українців після важких подій 2014 року, не
зможе вкоренитись без значних інвестицій і підвищення продуктивності. А для цього
потрібно відкрити ринки для справжньої конкуренції. Одним із перших кроків має стати
справжнє реформування держпідприємств, що передбачатиме: розділення "природних
монополій", а особливо найбільших з них: НАК "Нафтогаз України" та "Укрзалізниці";
приватизація держпідприємств, які не мають стратегічного значення для економіки;
вдосконалення
корпоративного
управління
"природними
монополіями"
та
держпідприємствами, які мають стратегічне значення для економіки країни шляхом
призначення незалежних спостережних рад і зміцнення фінансової прозорості. Паралельно
влада може зміцнити незалежність Антимонопольного комітету України. Це дало б змогу
Антимонопольному комітету зосередитись на розв'язанні проблем, які обмежують
можливості входу на ринки та створюють нерівні умови і додаткові переваги для
приватних та державних підприємств. Ці чітко визначені кроки можуть сприяти
економічному зростанню та принести користь усім: населенню, бізнесу та уряду. Україна
подолала довгий шлях і тепер готова до того, щоб створювати кращі, більш справедливі та
рівні економічні умови для всіх громадян.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Кормильцы нации: кто платил налоги
последние пять лет
28.05.2019

Как изменилась структура экономики за 5 лет? Как пишет издание
liga.net, об этом говорит рейтинг плательщиков налогов. Если коротко олигархов потеснили госкомпании.
НАК "Нафтогаз", металлургия и энергетика Рината Ахметова, нефтяные активы
Игоря Коломойского, ритейл-гигант АТБ, парочка госмонополий, табачные гиганты и
телеком-операторы – это "фундамент" украинских госфинансов, эти компании
обеспечивают значительную долю доходов госбюджета Украины. Меняется ли эта
ситуация в последние годы? В распоряжении LIGA.net оказались сводные данные
Государственной фискальной службы о сотне крупнейших налогоплательщиков страны за
последние пять лет. Мы их внимательно изучили и теперь знаем, кто "кормит" бюджет. Как
изменилась реальная экономика страны за это время?
Кто в топе. ТОП-100 крупнейших плательщиков налогов в 2018 г. заплатили в
бюджет 227 млрд грн, это около 40% налоговых поступлений в доходную часть
госбюджета, свидетельствуют данные ГФС и Госказначейства. LIGA.net проанализировала
изменения в ТОП-30 с 2013 года: абсолютное лидерство нефтегазовых гигантов и табачных
компаний в рейтингах украинских налогоплательщиков – привычная картина для
украинского фискального сектора. Сейчас они фактически "монополизировали" ТОП-10. За
последние три года в десятку смогла попасть только одна компания из другого сектора –
Укрзаліниця, которая в 2017 году стала шестой по объему выплат в сводный бюджет. В
ТОП-10 в разные годы также попадали Киевстар и Vodafone (в 2013-м – одновременно),
Ингулецкий ГОК, ПриватБанк и Донецкая железная дорога. В 2018-м во главе рейтинга
налогоплательщиков пять нефтегазовых компаний, четыре - табачных и одна энергетическая. Ближайший представитель других отраслей – Укрзализныця – заняла по
итогам 2018 года 14 место. Лидер трех последних лет - Укргаздобыча. Это объясняется
ростом продуктивности компании и увеличением ставок рентных платежей. В ТОП-30
попал еще один знаковый участник – компания Эско-Пивнич экс-министра экологии
Николая Злочевского. В 2016 году ГПУ подозревала ее в уклонении от налогов на 1 млрд
грн. Среди телеком-операторов, как и прежде, больше всех налогов платит Киевстар. Лидер
у металлургов – АрселорМитал Кривой Рог. Единственные представители ритейлеров в
ТОП-30 – АТБ-Маркет (собственники - Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор
Карачун) и Эпицентр-К (Александр и Галина Гереги). Среди пивоваренных заводов в топе
остался только Carlsberg Украина (в 2013 году в ТОП-30 также входили Оболонь и
украинская дочка Сан ИнБев). С 2017-го в первую тридцатку не попадает GlobalSpirits
Евгения Черняка (ТМ Хортица), производство крепкого алкоголя представляет только
Bayadera (ранее – Национальная водочная компания) семьи Нечитайло. Транспортная
отрасль в числе 30 крупнейших помимо Укрзалізниці представлена Администрацией
морпортов Украины, банковский сектор – ПриватБанком. Компании из других отраслей в
ТОП-30 не попали.
Олигархи плюс государство. Отдельная тема - кто из владельцев бизнеса больше
всех наполняет бюджет. Их компании необязательно входят в топ-крупнейших
плательщиков, но в сумме компании, входящие в пять бизнес-групп дают 67,4% всех
налоговых поступлений по стране. В числе крупнейших финансово-промышленных групп
по объемам налоговых платежей – SCM, Нафтогаз, группа Приват, Укрзализныця,
Энергоатом и АТБ-Маркет. Компании Рината Ахметова не попадают в ТОП-10 крупнейших
налогоплательщиков, но вместе они дают 90,2 млрд грн или 22,6% всех налоговых доходов
бюджета, следует из статистики ГФС за 2018 год. Столько налогов генерирует только НАК
Нафтогаз, который владеет еще одним крупнейшим плательщиком – Укргаздобычей. В
структуре SCM Рината Ахметова примерно одинаковые суммы платят ее металлургическое
подразделение – Метинвест (партнер – Вадим Новинский) и энергетическое - ДТЭК.
Основные налогогенерирующие активы группы Приват Игоря Коломойского и Геннадия
Боголюбова – Укртатнафта (владеют совместно с Александром Ярославским и НАК
Нафтогаз Украины), Укрнефтебурение (совместно с Павлом Фуксом и Виталием
Хомутынником), Криворожский железорудный комбинат (совместно с Ахметовым),
Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы (совместно с Виктором Пинчуком).
Укрзалізниця владеет региональными железными дорогами. Группа АТБ-Маркет – сетью
одноименных супермаркетов, кондфабрикой "Квитень" и мясной фабрикой "Фаворит".
О чем говорят цифры. ТОП крупнейших налогоплательщиков лишний раз
показывает: украинская экономика за последние годы усугубила свою сырьевую
зависимость, к тому же серьезная ее часть находится в тени, отмечают опрошенные
LIGA.net экономисты. Лидерство в рейтинге энергетических и табачных компаний
объясняется ростом тарифов в энергетике, увеличением ренты для добывающих компаний
и повышением акцизов у "табачников", напоминает управляющий партнер Baker Tilly
Ukraine Александр Почкун. Такое распределение – следствие кризиса 2014-2015 годов,
когда все большую роль стали играть сырьевые отрасли, а значительная часть бизнеса так
или иначе ушла в тень, отмечает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.
Список крупнейших налогоплательщиков нельзя считать полноценной характеристикой
экономики, говорит Почкун. "Тот же АПК чувствует себя неплохо, но там очень
сегментированные рынки, крупных налогоплательщиков не так много, – поясняет он. –
Отрасли, которые лидируют, наоборот объединяет высокий уровень концентрации – на
каждом рынке работает несколько производителей, соответственно у каждого большие
объемы налоговых платежей". Устенко не ожидает изменения состава ключевых
наполнителей бюджета в ближайшие годы. Ситуация может измениться в случае, если
Украина либерализирует правила ведения бизнеса, уверен он. "Я сохраняю оптимизм, –
говорит Устенко. – Стоит сюда зайти сколь-либо большим объемам инвестиций, весь
полутеневой и теневой бизнес столь же быстро вернется обратно – на светлую сторону".

Мінекономрозвитку опублікувало черговий випуск аналітичного
звіту “Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз” (квітень 2019) та
консенсус-прогноз “Україна: перспективи розвитку очима молоді”.
Документи сформовані на основі розроблених студентами і аспірантами прогнозних
матеріалів та тематичної дискусії з питань макроекономічного аналізу і прогнозування за
ініціативи під головуванням Першого віце-прем’єра - Міністра економічного розвитку і
торгівлі України Степана Кубіва та Представництва ЮНІСЕФ в Україні. “Консенсус-прогноз
дуже важливий, адже Уряд має закладати чітку філософію змін у бюджетну резолюцію на 3
роки і її слід сформувати на реалістичних цифрах, які використовуються при плануванні
Держбюджету до 2021-2022 років. Зайвий консерватизм і надмірний оптимізм у прогнозах
однаково шкідливі, бо ми говоримо про нові стимули для економічного зростання та
необхідні ресурси і фінансування для ключових системних реформ, які забезпечують гідне
майбутнє для кожної людини і кожної родини. Тому дуже важливо, що до цих аналітичних
процесів ми цьогоріч залучили і молодих фахівців, адже разом з досвідченими аналітиками
та експертами це сформує більш збалансовані прогнозні оцінки”, - відзначив у своєму слові
Степан Кубів. Експерти державного та недержавного сектору, які взяли участь в
обговоренні макроекономічного прогнозу дають більш консервативний прогноз зростання
ВВП за підсумками 2019 року на рівні 2,7%, тоді як згідно з оцінками молодих аналітиків
цей показник сягне 3,1%. У 2020 році експерти передбачають зростання ВВП на 3%, тоді як
молодь - 3,7%, у 2021 оцінка експертів - 3,5% (оцінка молоді - 4,3%), у 2022 році оцінка
експертів - 4% (оцінка молоді - 4,8%). Згідно з квітневим консенсус-прогнозом експертами
також очікується зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього
року) на рівні 8,7% у 2019 році, 7,6% – у 2020 році, 6,8% – у 2021 році і 6% – у 2022 році. У
свою чергу, згідно з оцінками молоді, яка брала участь в дискусії, зростання споживчих цін
очікується на рівні 10,7% у 2019 році, 9,7% у 2020 році, 9,8% у 2021 році і 8% у 2022 році.
Коментуючи показники макроекономічного прогнозу, представленого в рамках дискусії,
Степан Кубів відзначив: “Консенсус-прогноз зростання ВВП у 2019 році оцінений на рівні
2,7% і він є близьким до 3%, на основі яких були розраховані показники державного
бюджету. Так само і інфляція, яка оцінена на рівні 7,6% практично співпадає із 7,4%
закладених у бюджет. Приблизно таку ж ситуацію ми спостерігаємо і стосовно 2020 року.
Вартий уваги і той факт, що логіка прогнозу макропоказників, презентована нашими
молодими експертами і майбутніми колегами, в цілому співпадає з урядовою візією
бюджетної декларації на наступні 3 роки та консенсус-прогнозу запрошених до дискусії
експертів”. За оцінкою експертів період 2019-2022 років найбільш значущими внутрішніми
ризиками для української економіки, які були запропоновані для розгляду та оцінки, є
наступні: високий рівень корупції, недостатньо швидке проведення реформ; посилення
фактору трудової міграції. Серед зовнішніх ризиків найбільш значущими упродовж 20192022 років, як і у попередніх опитуваннях, залишилися наступні: посилення гібридних
загроз національній безпеці України, дефіцит зовнішнього фінансування та звуження
можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МЕРТ

 ВВП. ВНП

Группа ICU ухудшила прогноз роста ВВП Украины
на 2019 год до 2,3%
07.06.2019

Группа ICU ухудшила прогноз роста ВВП Украины на 2019 год до 2,3%,
сообщил руководитель подразделения по финансовому анализу
корпорации Александр Мартыненко.
"Прогноз роста ВВП на этот год - 2,3%... Инвестиционный спрос достаточно сильно
сокращается в этом году в связи с фактором выборов и неопределенности политической
ситуации", - сказал он, представляя ежеквартальный макроэкономический отчет группы.
Согласно прогнозу, при отсутствии шоков гривня продолжит свое постепенное ослабление
до 28,5-29 грн/$ к концу т.г. Однако текущий валютный курс должен стабилизироваться в
ближайшее время, чему способствует заход нерезидентов в ОВГЗ. Однако в середине лета
прогнозируется рост курса до 27,3-27,7 грн/$. Инфляция вместе с замедлением роста
экономики должна также замедлиться по итогам 2019 г. до 8%, свидетельствует
макропрогноз группы. Приверженность властей к прежней монетарной и фискальной
политике будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции, указывается в
прогнозе. Дефицит текущего счета остается близким к прошлогоднему уровню - 3,3% ВВП
по сравнению с 3,8% ВВП в 2018 г. Внешнеторговый дефицит незначительно расширится
из-за негативного эффекта от снижения цен на продукцию ГМК. Частные переводы
продолжат свой рост, но более низкими темпами. "Внешнеторговый дефицит остается на
прошлогоднем уровне. Есть риски по экспорту металлургических товаров, однако есть
надежда на улучшение ситуации с агроэкспортом. Эффект российских санкций облегчается
снижением цен на нефть", - отметил Александр Мартыненко.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ

Clearstream приєднує Україну до
своєї мережі 27 травня

Держстат зафіксував різке падіння темпів
зростання іноземних інвестицій
27.05.2019

Clearstream приєднає український ринок до своєї мережі через
рахунок, відкритий в Депозитарії НБУ та зробить українські державні цінні
папери доступними в своїй системі розрахунків.
Банком-кореспондентом та оператором рахунку в Україні виступатиме Citibank.
Запуск першого в історії України "лінку" з міжнародним депозитарієм полегшить доступ
іноземних інвесторів до державних цінних паперів, номінованих у гривні. Проведення
розрахунків через Clearstream гарантуватиме їх відповідність міжнародним стандартам і
зменшить операційні витрати інвесторів на проведення таких операцій. Спільна ініціатива
сприятиме збільшенню попиту на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП),
підвищенню їх ліквідності та привабливості на міжнародному ринку капіталу. Український
Уряд розширить джерела довгострокового фінансування і зможе знизити вартість
запозичень. Крім цього, приєднання до мережі Clearstream дасть змогу поліпшити валютну
структуру державного боргу за рахунок збільшення частки фінансування в гривні,
збільшить ефективність трансмісійного механізму монетарної політики Національного
банку, а також сприятиме подальшому розвитку українського ринку капіталу. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами bank.gov.ua
Прем'єр хоче провести аудит зовнішніх боргів
України до 2014 року

31.05.2019

У І кварталі 2019 р. приріст прямих інвестицій становив 45,5 млн
доларів, в той час як в першому кварталі 2018 р. - понад 1,1 млрд доларів.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Прямі інвестиції в акціонерний капітал станом на 1 квітня досягли 32,92 млрд
доларів, тоді як на початок року вони становили 32,87 млрд доларів. Приріст становив 45,5
млн доларів. У той же час за перший квартал 2018 року іноземні інвестиції зросли на 1,15
млрд доларів. Прямі інвестиції з України на 1 квітня виросли до 6,3 млрд доларів з 6,29
млрд на початок року. З них 5,94 млрд доларів або 94% припадає на Кіпр. За перший
квартал 2019 року в економіку України надійшло 587,6 млн доларів прямих інвестицій
(акціонерного капіталу), що на 13% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
Найбільший обсяг прямих інвестицій за вказаний період Україна отримала з Російської
Федерації (137,9 млн доларів), Кіпру (106,4 млн доларів) і Швейцарії (54,6 млн доларів).
Більше половини інвестицій в першому кварталі надійшло в галузь фінансової і страхової
діяльності — 326,3 млн доларів (55,5%), в промисловість — 122,3 млн доларів (20,8%), в
сферу торгівлі і ремонту автотранспортних засобів — 47,3 млн доларів (8,1%). У першому
кварталі відтік іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) становив 496,5 млн, крім того
інвестиції були зменшені на 45,6 млн доларів через переоцінку.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
"Зелені" облігації можуть залучити $73 мільярди
інвестицій в Україну

05.06.2019

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував
Рахунковій палаті спільно з Міністерством економічного розвитку провести
аудит зовнішніх запозичень України, які були взяті до 2014 року.
"Давайте покажемо, як запозичення вплинули на зростання промисловості, якість
життя людей, як ми компенсували розриви 10-20-30 млрд", - сказав перший віце-прем'єрміністр Степан Кубів Після цього прем'єр хотів доручити Кубіву сформувати робочу групу
для проведення аудиту, але голова Рахункової палати Валерій Пацкан зазначив, що його
служба може зайнятися питанням, благо має для цього повноваження. Враховуючи це,
Гройсман пообіцяв, що направить Рахунковій палаті відповідне протокольне доручення
Кабміну. Як відомо. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за 2018 р.
виріс в доларовому еквіваленті на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%, - до 78,32 млрд доларів. У
гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період зріс на 26,94 мільярда гривень, або
на 1,3%, - до 2,169 трильйона гривень. По відношенню до ВВП державний і гарантований
державою борг України у 2018 році скоротився до близько 62,7% з 71,8% у 2017 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Кабмін затвердив стратегію управління
держборгом до 2022 року
05.06.2019

КМУ затвердив середньострокову стратегію управління державним
боргом на 2019-2022 рр. – основоположний документ для ефективної
реалізації боргової політики. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Стратегія розроблена з урахуванням макроекономічних прогнозів і задач бюджетної
політики та спрямована на поступове досягнення на кінець 2022 року відношення обсягу
держборгу до ВВП на рівні не більш 43%. "Після свого пікового значення у 69,2% в кінці
2016 р., держборг у відсотках до ВВП знизився до 52,3% на кінець 2018 р. Цей індикатор є
одним із ключових для інвесторів, адже показує здатність країни повертати борги. Це,
також, свідчить і про зменшення боргового навантаження на бюджет країни", - підкреслила
міністр фінансів. Стратегія з управління держборгом покликана продовжити таку динаміку.
Реалізація завдань Стратегії включає такі основні заходи: збільшення частки держборгу у
національній валюті; залучення іноземних інвесторів до інвестування у гривневі ОВДП;
подовження середнього строку до погашення державних цінних паперів і забезпечення
рівномірного графіка погашення держборгу; здійснення операцій з активного управління
держборгом для зменшення пікових навантажень на бюджет та стимулювання попиту на
державні цінні папери; проведення роботи із забезпечення повноцінного доступу України
на міжнародний ринок капіталу; подальше вдосконалення політики управління держборгом, шляхом створення та ефективного функціонування Агентства з управління державним
боргом з використанням найкращих світових практик; збільшення довгострокового
пільгового фінансування шляхом розширення співпраці з міжнародними фінансовими
організаціями (зокрема, Світовим банком, МВФ, ЄБРР, ЄІБ) та країнами-партнерами. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Україна випустила євробонди
на €1 мільярд
13.06.2019

Міністерство фінансів України випустило єврооблігації на суму €1
млрд. Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає
служба новин порталу ukrinform.ua
"Повернення на ринок в євро після 15-річної паузи. Стратегічне розміщення для
України, зважаючи на європейську інтеграцію, збільшення експорту до ЄС та на суттєве
збільшення inflows and outflows (грошові потоки в Україну та з України - ред.) саме в євро.
Підтвердження довіри від постійних інвесторів та залучення нових", - прокоментувала
Маркарова розміщення євробондів. Євробонди випустили на 7 років під низький відсоток 6,75% річних. Нагадаємо: випуск нових євробондів у Мінфіні анонсували 10 червня. Там не
уточнили, яку суму планують залучити. Повідомили лише, що новий державний борг
планують залучити у євро. В межах випуску євробондів команда Мінфіну почала так зване
road show — пошук потенційних покупців серед інвесторів у різних частинах світу.
Востаннє Україна випускала єврооблігації у березні 2019 року. Відзначимо, нерезиденти 13
червня збільшили сукупний портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у
порівнянні з попереднім днем на 4,1 млрд грн — до 48,65 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ. Нерезиденти купили ОВДП у гривні на 47,967 млрд грн, у доларах - на 683,7
млн грн (в еквіваленті). З початку року портфель нерезидентів збільшився у 7,7 разу. Як
повідомлялось, у Національному банку не бачать загрози в тому, що нерезиденти істотно
збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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За розрахунком International Fininace Company запуск ринку "зелених"
облігацій дасть змогу Україні залучити $73 млрд до 2030 р. Про це йшлося на
презентації "Концепції запровадження ринку "зелених" облігацій".
"Запуск ринку "зелених" облігацій дає змогу залучити капітал у різні сфери енергоефективності України. Залучення інвестицій необхідне для виконання цілей Енергетичної
стратегії України до 2035 р.", - підкреслив заступник начальника Управління реформування
сфери енергоефективності та енергозбереження агентства Держефективності Андрій
Фролов. З чотирьох типів облігацій - стандартних "зелених" із цільовим використанням
коштів, дохідних, проектних і сек'юритизованих, для України стандартний тип найбільш
підходящий. "Поки що у нас не зовсім розвинена законодавча база для цих трьох видів, тому
ми думаємо зупинитися на першому виді облігацій, який більш пристосований до наших
реалій", - підкреслив Фролов. Роботу над запуском ринку "зелених" облігацій в Україні
розпочато 2018 року. Проектом Кабінету міністрів передбачено введення ринку "зелених"
облігацій у два етапи. На першому етапі 2020-2021 років передбачається введення в обіг
стандартних "зелених" облігацій як цінних паперів. На другому етапі - 2021-2022 рр. передбачається створення правових умов та інфраструктури для обігу на ринку інших
типів "зелених" облігацій (проектних, дохідних, сек'юритизованих). "Зелені" облігації - це
боргові папери, гроші від розміщення яких спрямовуються виключно на різні екологічні
проекти. У 2007 р. вперше в світі було випущено "зелених" облігацій на суму 860 млн дол., а
2018 року цей показник становив уже 389 млрд дол. Відзначимо, починаючи з 2014 року в
українські проекти з енергоефективності було інвестовано понад 2,5 млрд євро. Про це
заявив глава Держефективності Сергій Савчук. "У 2014-15 році ми робили перші кроки в
енергоефективності - це стосувалося і законодавства і підзаконних документів, і роботи з
бізнесом, з конкретними інвесторами, для того, щоб відповісти на ті виклики, які перед
нами стояли після Революції (Гідності - авт. ). і нам це вдалося: більше 11 законів прийнято
в парламенті, більше 30 постанов Кабінету міністрів, як підзаконні акти так і технічні
регламенти. Інвестиції, які в результаті цих змін в законодавство зайшли, вимірюються
більш ніж в 2,5 млрд євро" , - розповів Савчук. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

Промислове виробництво в Україні
прискорило зростання
24.05.2019

Промислове виробництво України в квітні цього року виросло на 5,2%
порівняно з квітнем 2018-го. Про це повідомляє Державна служба
статистики України.
Врахочуючи корекцією на ефект календарних днів промвиробництво в квітні цього
року до квітня попереднього зросло на 4,4%. А порівняно з березнем промвиробництво в
квітні знизилося на 1,8%, але з урахуванням сезонного фактора – зросло на 0,9%. В цілому
за 4 міс. 2019 року до аналогічного періоду 2018-го зростання промвиробництва становило
0,6%. Найбільший ріст у річному вираженні відзначено у виробництві комп'ютерів,
електронної та оптичної продукції – 44,3%, виробництві машин і устаткування – 27,5%,
фармацевтиці – 23%, хімічної промисловості – 14,7%, а також металургії – 9,9%. Падіння в
річному вираженні зафіксоване в текстильному виробництві – на 9,1%, видобутку
кам'яного та бурого вугілля – на 8,4%, виробництві електричного обладнання – на 5,5%,
виробництві авто – на 4,8%, виробництві виробів з дерева – на 4%, виробництві коксу і
продуктів нафтопереробки – на 2,5%. Нагадаємо, промвиробництво в Україні 2018 р. зросло
на 1,1%. Найбільше падіння 2018 р. – у виробництві електричного обладнання (17,8%),
текстильної промисловості (4,6%), виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної
продукції (3,7%). Дані наводяться без урахування окупованих територій Автономної
Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Роздрібний товарооборот в Україні
збільшився на 19%
13.06.2019

У першому кварталі 2019 року роздрібний товарооборот підприємств
України збільшився на 19% у порівнянні з першим кварталом 2018 року. Про
це повідомляє Державна служба статистики України.
За січень-березень 2019 р. роздрібний товарооборот підприємств України становив
175,57 млрд грн, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У тому числі
оборот торгівлі автотранспортними засобами, мотоциклами та їх ремонту становив 13,8
млрд грн, оборот роздрібної торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами — 83,8 млрд грн, непродовольчими товарами — 77,9 млрд грн. Зокрема, у І
кварталі 2019 року через мережу інтернет було придбано товарів у роздріб на 1,9 млрд грн,
за допомогою платіжних карток — на 50,9 млрд грн, за договорами банківського кредиту —
на 3,47. Найбільший обсяг роздрібного товарообороту за І квартал 2019 року зафіксовано у
місті Київ — 41,77 млрд грн. Серед регіонів України перше місце за цим показником посіла
Дніпропетровська область (17,37 млрд грн), друге — Одеська (13,9 млрд грн), третє —
Київська область (13,6 млрд грн). Найменший обсяг роздрібного товарообороту за І
квартал 2019 року спостерігався у Луганській (1,1 млрд грн), Чернівецькій (1,8 млрд грн) …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

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

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (БЮДЖЕТ УКРАЇНИ)

Держбюджет за п'ять місяців зведено з
профіцитом у 8,6 млрд грн

Україна підписала договір з компанією з ОАЕ на будівництво
павільйону до ЕКСПО 2020
28.05.2019

За участі Першого віце-прем’єра України відбулось підписання
договору між ДП “ЕКСПО-2020” та компанією “ASGC Construction LLC” (ОАЕ)
щодо будівництва виставкового Павільйону України у Дубаї.
Компанія “ASGC Construction LLC” перемогла у відкритих торгах на закупівлю робіт з
будівництва національного павільйону України в рамках підготовки та забезпечення участі
України у Всесвітній виставці “ЕКСПО-2020” через систему електронних закупівель України
Prozorro. “Рішення щодо участі України у Всесвітній виставці “ЕКСПО-2020” було ухвалене
на рівні Уряду. Підписання договору із компанією-підрядником - надзвичайно важливий
етап у підготовці до виставки, оскільки Україна вперше будує власний павільйон. З повною
відповідальністю хочу наголосити на тому, що тендер на будівництво українського
павільйону проходив на конкурентних засадах і прозоро. Важливо, що переможцем стала
компанія з 30-річним досвідом у сфері реалізації масштабних архітектурних проектів”, відзначив у своєму слові Перший-віце-прем’єр міністр України Степан Кубів…
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
Олександр Власов: Операція «Бастіон» забезпечить
бюджету 2 млрд грн щомісяця
28.05.2019

ДФС розпочинає операцію «Бастіон», яка дозволить перекрити
канали незаконного переміщення товарів на митну територію України та
припинити порушення законодавства у податковій та митній сферах.
«Аналітика останніх місяців засвідчила відновлення низки схем, за рахунок яких
бюджет втрачає значні суми надходжень, а бізнес працює в нерівних умовах. Саме тому
сьогодні існує необхідність в організації дієвих заходів, спрямованих на контроль в режимі
24/7 постачання товарів в Україну від митного кордону до споживача», – наголосив під час
прес-конференції в Одесі в.о. Голови ДФС Олександр Власов. За його словами, спецоперація
дозволить зменшити тіньову економіку, забезпечить повноту декларування та сплати
податків. Крім того, це сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету та
покращенню рівня міжнародної співпраці та міжнародного іміджу України. «Наша головна
мета – це наповнення держбюджету. Як свідчить аналіз, «Бастіон» дозволить збільшити
додаткові податкові та митні надходження на рівні 2 млрд грн щомісяця», – підкреслив
очільник ДФС. Завдяки посиленим заходам буде забезпечено рівні умови для всіх учасників
зовнішньоекономічної діяльності та підтримку вітчизняного виробника. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Національний експортний форум у ТПП України відкрив
Український експортний тиждень
03.06.2019

Цього року V Національний експортний форум зібрав понад 400
учасників, серед яких гості із 12 країн світу, таких як Німеччина, Польща,
Словаччина, Литва, ОАЕ, Індія, Ізраїль, Канада тощо.
Національний експортний форум вже вдруге проводиться під час заходів на
підтримку вітчизняного експорту під загальною назвою «Український експортний
тиждень» який цьогоріч проходить у партнерстві з Міністерством аграрної політики та
продовольства. В його рамках 4 червня розпочнуть роботу виставка «АГРО – 2019» і
Міжнародний аграрний форум «АГРО 4.0». Цьогоріч у програмі Експортного форуму – понад
15 цікавих і практичних заходів. Вони дозволили бізнесу одержати відповіді на всі питання,
що стосуються митного, зовнішньоекономічного та валютного регулювання з перших вуст.
Серед провідних тем – експортні орієнтири, нові фінансові інструменти підтримки
експорту, європейські програми підтримки МСП, які реалізує ТПП України. Особливу увагу
приділено тонкощам ведення бізнесу з підприємцями Індії, Катару, Ізраїлю й інших країн.
Також у рамках форуму пройшли експрес-практикум для експортерів-початківців «Як
почати експортувати до ЄС» та презентація можливостей найбільшої в Європі мережі
підтримки підприємництва European Enterprise Network (EEN). Мережа включає понад 2,5
млн організацій-учасників із 65 країн Європи. З її допомогою експортери України можуть
вільно шукати інноваційні технології, інвесторів, партнерів для створення спільних
підприємств, а також встановлювати ділові контакти для імпорту та експорту товарів.
Новація цьогорічного форуму – досвід у сфері подолання технічних бар'єрів. Разом із
британськими фахівцями у ТПП України презентували нові програми допомоги для бізнесу.
«Національний експортний форум за 5 років свого існування підтвердив: Торговопромислова палата – центральний майданчик України з підтримки експорту, з нами
рахуються. Торгово-промислова палата України, членами якої є понад 8 тис. підприємств із
усіх регіонів України, розглядає підтримку зовнішньоекономічної діяльності українських
компаній як одне із своїх головних завдань. Тож на форумі разом із експертами ми
визначимо точки росту. Ті точки, на які українська економіка повинна спертися, щоб
збільшувати експорт», – зазначив Геннадій Чижиков, президент ТПП України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України
Верховна рада схвалила закон про
"промисловий безвіз"
06.06.2019

Верховна рада України схвалила в другому читанні закон про
"промисловий безвіз". За відповідний законопроект №10183 проголосували
230 парламентарів, повідомляє tyzhden.ua
Документом передбачається адаптація національного законодавства в частині
технічних регламентів та оцінки відповідності законодавству ЄС; узгодження між собою
окремих норм деяких законодавчих актів; вдосконалення норм чинних законодавчих актів
для їх належного застосування. Слід підкреслити, що прийняття закону є необхідною
умовою для реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та
Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державамичленами, з іншого боку. Зокрема, для остаточного рішення Європейською комісією питання
про укладення з Україною Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових
товарів (Угоди АСАА), згідно з якою українські результати випробувань і сертифікації
продукції будуть визнаватися на європейському рівні. Як свідчить пояснювальна записка,
це значно спростить доступ української продукції на міжнародні та європейські ринки за
рахунок усунення необхідності проходження подвійних процедур сертифікації та
випробувань в українських і європейських органах з оцінки відповідності. Так, прийняття
закону має сприяти створенню умов для подальшого усунення технічних бар'єрів у торгівлі
промисловими товарами між Україною та ЄС, а також позитивно вплинути на дерегуляцію і
поліпшити бізнес-клімат у країні, оскільки проектом вирішується завдання щодо усунення
тих вимог законодавчих актів, реалізація яких призведе до покладання надмірного
адміністративного тягаря на господарюючі суб'єкти - як виробників і продавців
промислової продукції, так і органів з оцінки відповідності.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
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Державний бюджет України за січень-травень виконано з профіцитом
8,6 млрд грн. Про це інформаційне агентство УНН повідомляє з посиланням
на прес-службу Мінфіну України.
"Державний бюджет за п’ять місяців виконано з профіцитом 8,6 млрд грн при
затвердженому річному показнику дефіциту у сумі 90,0 млрд грн", - повідомили у відомстві.
При цьому, як зазначається, доходи держбюджету за п’ять місяців 2019 року зросли на
15,4% рік до року - до 426,7 млрд грн. Вони становили 98,6% від розпису. За оперативними
даними Державної казначейської служби, доходи загального фонду держбюджету були
виконані на 97,4% від розпису із врахуванням надходження прибутку НБУ у сумі 17,3 млрд
грн у травні. Разом з тим, як вказано, доходи загального фонду держбюджету за цей період
зросли на 11,6% рік до року - до 376,7 млрд грн. Надходження від приватизації становили за
цей період лише 216,8 млн грн (1,3% від планового річного показника). Державні
запозичення за січень-травень 2019 року сягнули 182,2 млрд гривень. Всього від
розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 155,5 млрд грн, зокрема в
гривні – 103,2 млрд грн. При цьому, платежі з погашення державного боргу становили
близько 176,2 млрд грн. Видатки з обслуговування державного боргу за цей період сягнули
близько 55,0 млрд грн. Станом на 3 червня сума коштів на ЄКР становила 29,5 млрд грн, а
також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 49,7 млрд грн, чого
цілком достатньо для обслуговування та виплат державного боргу, вказали у Мінфіні.
Нагадаємо, платіжний баланс у січні-квітні зведено з 284 млн дол. профіциту.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Лагідний контроль: як працюють аудитори в сфері
публічних закупівель
10.06.2019

З появою ProZorro порушення та корупція в публічних закупівлях
стали дуже видимими. І якби держава одразу ж почала наводити там лад і
карати порушників, це одразу стало б дієвою ін’єкцією проти "зради".
Натомість минуло вже три роки. І ті, хто всупереч ProZorro укладають договори з
наперед визначеними постачальниками, чи втридорога купують товари, все більше
переконуються у власній безкарності.
Як так сталося і чи можна це змінити? Відповідь на це запитання варто шукати
в контролюючих та правоохоронних органів. Почати варто з вулиці Сагайдачного 4. Саме
тут знаходиться офіс Державної аудиторської служби України (ДАСУ) — органу, що має
контролювати сферу публічних закупівель. Про "неупереджену та незалежну" роботу цього
органу вже писав два роки тому. Чи щось змінилось з того часу? Узагалі мало б, бо
віднедавна аудитори, окрім звичних контрольних заходів, ще й займаються моніторингом
закупівель. Але контроль від Держаудитслужби в закупівлях досі такий… лагідний. І схоже,
що теперішнє керівництво ДАСУ зовсім не зацікавлене працювати інакше.
Потуги моніторингу. Моніторинг — це справді потужний інструмент. Він дає змогу
знаходити порушення та казати замовникам "охрана, отмєна" ще на етапі торгів —коли
гроші платників податків витрачені не були. І моніторинг від ДАСУ був передбачений ще в
першій редакції закону "Про публічні закупівлі" 2015 р. А тепер — яскрава ілюстрація, як
можна згаяти дорогоцінний час: Півтора року після прийняття закону аудитори не
приступали до моніторингу. Як вони пояснювали, через невиписаний порядок його
здійснення. У грудні 2017 р. за активної підтримки громадськості таки приймається закон,
в якому є прописана процедура здійснення моніторингу. Але ще 10 місяців аудитори
розробляли нормативку та проводили тестування онлайн моніторингу. І ось наприкінці
2018 року моніторинг закупівель, зрештою, стартував. Держаудитслужба розширила штат,
отримала спеціальний кабінет у системі ProZorro для моніторингу закупівель, ба більше —
систему ризик-індикаторів, що автоматично шукають підозрілі закупівлі. Що важливо, сам
процес моніторингу є відкритим та прозорим, і будь-хто може ознайомитися з його
результатами. Спільнота громадських організацій DOZORRO не могла цим не скористатися і
проаналізувала результативність моніторингу від аудиторів. По-перше, сама їх кількість. За
півроку Державна аудиторська служба провела понад 3 тисячі моніторингів закупівель. І ми
приблизно порахували, що на 1 аудитора у відділі моніторингу закупівель припадає три (!)
моніторинги на місяць. По-друге, на яких підставах ці моніторинги розпочинаються.
Замість того, щоб покластися на ризик-індикатори, Держаудитслужба віддає перевагу
шукати порушення в ручному режимі. Понад 70% всіх промоніторених закупівель аудитори
розпочали за власною ініціативою. Натомість лише 10% моніторингів аудитори розпочали
через спрацювання автоматичних ризик-індикаторів. Хоча система ризик-індикаторів
якраз і була введена для того, щоб і полегшити роботу аудиторам та унеможливити
вибірковий підхід до процесу перевірки закупівель (який у наших реаліях часто переходить
у кошмарення бізнесу). Останнім часом аудитори багато скаржаться на низьку ефективність ризик-індикаторів, проте у 70% випадків порушення підтверджуються аудиторами.
Насправді, це нормально, коли системи потребують вдосконалення та оновлень, і ризикіндикатори не є винятком. Громадськість уже кілька місяців чекає від ДАСУ пропозицій, як
можна поліпшити роботу ризик-індикаторів. А ось те, що аудитори одночасно і бідкаються,
і розводять руками, не пропонуючи жодних змін до методики — це щонайменше дивно.
Покарання, якого нема. Не варто акцентувати увагу лише на кількість моніторингів
чи перевірок загалом. Є більш суттєвий аспект — реальна відповідальність. Бо вся ця
безкарність у сфері публічних закупівель зазвичай і є тим, що заважає ефективному
розвитку сфери, довірі бізнесу та розвитку рівних правил гри. З близько 2400 проведених
за І квартал 2019 року моніторингів закупівель у понад 1000 з них порушення були
зафіксовані, але не усунені. І попри це, аудитори спробували оштрафувати замовників лише
в 48 випадках. Наклали штраф лише у 6. Тобто навіть там, де порушення зафіксовані, штраф
накладають менш ніж у 1% випадків. Насправді аудитори відіграють ключову роль у
притягненні до відповідальності порушників у сфері закупівель через суд. Тож чому такі
низькі цифри? Є кілька об’єктивних перешкод. Відсутність персональних даних. Щоб
скласти протокол, аудиторам треба встановити особу, яка допустила порушення. І для
цього вони запитують персональні дані на таку особу в самого замовника. Ну а там їх часто
ігнорують. Навіть більше, зі слів деяких замовників, аудитори інколи самі радять
замовникам не надавати дані. Затягування зі зверненням до суду. Суд дає три місяці з дня
виявлення правопорушення в закупівлях, впродовж якого можна притягнути винуватця до
відповідальності. І якщо аудитор затягує з передачею матеріалів до суду, є велика
ймовірність, що порушник залишиться без відповідальності. Справу в суді просто закриють
через сплив термінів. Мало підстав для притягнення до відповідальності. На жаль, є ціла
низка порушень, які часто трапляються у сфері закупівель, але за які аудитори не можуть
притягнути до відповідальності. Навіть якщо захочуть. Замовник неправомірно відхилив
пропозицію від підприємця — аудитори не зможуть притягнути до адміністративної
відповідальності. Незаконно застосував переговорку — та сама проблема. Як і з
невиконанням рішення Антимонопольного комітету. Але найближчим часом ситуація все ж
може змінитися, адже нова редакція закону "Про публічні закупівлі" якраз передбачає
розширений перелік підстав для притягнення замовника до відповідальності. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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БІЗНЕС ГРУПИ

Мажоритарий банка "Пивденный" Родин может оформить контроль
над КУА "Теком Эссет Менеджмент" и АМ "Фармация"

Компанія «UFuture» приєдналася до УкраїнськоАмериканської Ділової Ради

30.05.2019

27.05.2019

Інвестиційна група UFuture увійшла до Українсько-Американської
Ділової Ради (USUBC: U.S.-Ukraine Business Council) - однієї з найбільших
асоціацій у США, заснованих задля зміцнення бізнес-відносин із Україною.
“Ми вважаємо, що сьогодні в Україні є незліченні можливості для бізнесу, якими
можна вигідно скористатися через партнерство між місцевими та міжнародними гравцями.
Мова про залучення до України не лише інвестицій, а й технологій, знань, інноваційних
методів управління та найкращих світових практик. Це стане поштовхом для розвитку
нової економіки країни”, - наголосив засновник UFuture Василь Хмельницький. “Більше 200
членів Американсько-Української Ділової Ради вітають UFuture з тим, що вона поповнила
наші лави. Ми співпрацювали з Миколою Тимощуком протягом багатьох років і наразі з
нетерпінням чекаємо на продовження цієї співпраці, а також на роботу з Василем
Хмельницьким та командою UFuture. Це дійсно видатна компанія, яка має велику візію та
яка вже досягла значного прогресу”, - зазначив президент Українсько-Американської
Ділової Ради Морган Вільямс. USUBC, яка існує з 1995 року, сприяє усуненню перешкод для
торгівлі, інвестування й обміну досвідом між Україною та США, комунікуючи безпосередньо
з урядовцями та провідними підприємцями, а також низкою організацій, зацікавлених у
налагодженні стосунків між цими двома країнами. “UFuture бере участь у відкритті України
світові через включення її економіки та талантів до глобальних ланцюгів доданої вартості.
Ми розробляємо масштабні інфраструктурні проекти, інноваційні та промислові парки,
інвестуємо у відновлювану енергетику, фармацевтику, освіту та підприємництво, створюючи можливості для успішного майбутнього України та сприяючи прискоренню її економічного зростання”, - підкреслив головний виконавчий директор UFuture Микола Тимощук
Читати повністю >>>
За матеріалами UFuture
Дмитрий Фирташ выбрал
не тот сценарий
28.05.2019

Соломенский районный суд Киева 21 мая вынес определение о
возврате изъятого в ходе обыска имущества, проведенного в рамках
уголовного производства № 52016000000000418.
Выделиться из массы других подобных вердиктов, которые следственные судьи в
Украине принимают пачками, ему позволяют два фактора. Первый – упомянутые обыски
прошли в центральном офисе одной из главных финансово-промышленных групп Украины
– ООО «Груп ДФ Интернешнл Юкрейн» газового олигарха Дмитрия Фирташа. Второй – в
списке изъятой следователями находятся несколько любопытных документов, вероятнее
всего имеющих отношение к бизнесу упомянутого олигарха в оккупированном Крыму.
Упомянутое уголовное производство № 52016000000000418 было открыто НАБУ еще в
ноябре 2016 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины
(Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным
положением). НАБУ расследовало обстоятельства растраты почти 400 млн грн, которые
компания Фирташа Tolexis Trading Limited вложила в уставный капитал ООО «Запорожский
титано-магниевый комбинат». Как писал «ОЛИГАРХ», создание этого ООО фактически было
скрытой приватизацией стратегического одноименного государственного комбината в
интересах Group DF Дмитрия Фирташа, прошедшей при президенте Януковиче в 2013 г. В
частности, в ООО «ЗТМК» 51% отошло государству в обмен на имущественный комплекс
предприятия, оцененный в 749 млн грн, а 49% – Tolexis Trading Ltd, которое обязалось
внести 719 млн грн (эквивалент $90 млн) для проведения модернизации комбината. Как
водится в подобных случаях, новосозданное ООО возглавил ставленник частного
акционера – экс-зампред Крымского содового завода Фирташа Владимир Сивак. А позднее
выяснилось, что львиная часть денег, внесенных в ЗТМК Фирташем, пошла совсем на
другие цели. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию средства
были направлены ПАО «Холдинговая компания «Энергомережа», ОАО «Запорожьеоблэнерго», ПАО «Коммерческий банк «Надра» и ООО «Синтез Ресурс» в счет погашения
задолженности ГП «ЗТМК» перед указанными субъектами. Тогда как эти платежи должна
была осуществить компания Tolexis Trading Limited с условиями, предусмотренными
договором основания ООО «ЗТМК». Обыски в офисе управляющей компании Group DF в БЦ
«Парус» НАБУ провело в апреле 2017 года, но перечень изъятого у подчиненных Фирташа
стал известен лишь сейчас. И он оказался весьма любопытным. Среди приказов, справок,
планов-схем и аудиторских отчетов обратили на себя внимание документы, касающиеся,
очевидно, работы другого титанового актива Фирташа, который базируется в Крыму (все
на бланках Group DF). Один из них озаглавлен «Депрессивный сценарий: уничтожение
завода в Крыму (сценарий 1)», второй – «Агрессивный сценарий «Отжать гоблина
(сценарий №7)». О содержании документов можно только догадываться, но есть
подозрения, что у Фирташа не готовили съемки адаптированной версии «Властелина
колец», события которого происходят на оккупированном Россией полуострове. Вероятнее
всего, речь могла идти о самом проблемном активе Фирташа в АРК – заводе «Крымский
титан» (ранее был переименован в «Юкрейниан кемикал продактс»), и особенностях
отношений с местной властью. Так, о готовности национализировать этот завод еще в 2014
г, сразу после аннексии полуострова, заявлял самопровозглашенный глава Крыма Сергей
Аксенов (после его угроз была реализована схема с передачей имущества «Крымского
титана» в аренду российскому юрлицу – ООО «Титановые инвестиции» из орбиты
Фирташа). Ну и вряд ли стало совпадением то, что Аксенов, как говорят знающие люди, в
середине 90-х был «бригадиром» в организованной преступной группировке на
территории АРК, и в уголовных кругах, а также милицейских сводках проходил под
кличкой «Гоблин». В свете чего документ под названием «Агрессивный сценарий «Отжать
гоблина (сценарий №7)» становится еще более интригующим. Впрочем, пока в Крыму все
идет по депрессивному для Фирташа сценарию. В прошлом году Аксенов прозрачно
намекнул, что он не против национализации «Крымского титана». «Если собственник
скажет, что он материально не в состоянии, и вся нагрузка ляжет на плечи государства,
будет стоять вопрос, в том числе о принятии завода в государственную собственность
Крыма» – заявил Аксенов. Заявление было сделано после экологической катастрофы в
Армянске, где расположен титановый завод, в августе-сентябре 2018 г., когда город и
окрестности были отравлены ядовитыми выбросами сернистого ангидрида с территории
«Крымского титана». Власти Крыма сначала делали вид, что ничего не происходит, и лишь
спустя несколько дней начали эвакуацию людей из города, введя режим ЧС. Тогда же стало
известно о решении подконтрольного России арбитражного суда Крыма, обязавшего
«Крымский титан» выплатить в бюджет РФ более 730 млн рублей за нанесенный
экологический ущерб. А вскоре после этого стало известно о том, что Окружной суд
Лимассола (Кипр) наложил арест на движимое и недвижимое имущество ЧАО «Юкрейниан
Кемикал Продактс», управляющего им московского ООО «Титановые инвестиции», а также
кипрской структуры Фирташа Group DF Holdings Limited. В общей сложности судом было
обездвижено имущества на $46 млн, а сами активы арестованы в качестве обеспечительной
меры по иску ВТБ. Последний, как уже писал «ОЛИГАРХ», уже несколько лет пытается
выбить многомиллионный долг из Фирташа. Камнем преткновения стало кредитное
соглашение № 3578 от 28 апреля 2015 г. (тело кредита составило 39,7 млн долларов). …
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов
По материалам oligarh.media
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АМКУ разрешил мажоритарию банка "Пивденный" Юрию
Родину увеличить его долю в КУА "Теком Эссет Менеджмент" (Одесса)
с нынешних 9,5% более чем до 50%, говорится в сообщении
Ю.РОДИН
ведомства.
Согласно сообщению, с учетом этой покупки Родин также получит контроль над
агентством недвижимости ООО "Леддер" (совместно с Андреем Кронбергом) и над ООО
"Финфарм" (оба – Одесса). Согласно структуре собственности банка "Пивденный", в
настоящее время Родин уже осуществляет решающее влияние на управление КУА,
несмотря на то, что ее конечным бенефициарным собственником числится гражданин
Израиля Михаил Гур, которому через "Компанию по инвестированию ресурсов, ЛТД"
(Британские Виргинские о-ва) принадлежит 64,27%. Владельцем еще 24,82% акций КУА
является миноритарий банка "Пивденный" Любовь Беккер, которой также принадлежит
21,22% в "Финфарме" и 9,9% в крупной аптечной сети ЧАО "АМ "Фармация". АМ
"Фармация" с 2017 года и до сентября прошлого года была мажоритарием другой крупной
аптечной сети ООО "Аптека Гаевского" с долей 89,9%, однако затем вышла из числа
собственников ООО, и теперь ее крупнейшими участниками являются Родин – 67,43% и
второй по величине акционер банка "Пивденный" Марк Беккер – 22,47%. В случае
оформления сделки по покупке КУА "Теком Эссет Менеджмент" Родин упрочит свой
контроль над АМ "Фармация", так как сейчас акционерами сети помимо Любови Беккер
являются также "Финфарм" – 41,51%, "Аптека Гаевского" – 9,49%, подконтрольное Родину
ООО "Техно-информ" – 9,9%. Еще 5,97% принадлежит Сергею Горбуненко и 9,99% –
корпоративному венчурному фонду "Стратегический инвестиции" – единственному фонду,
которым управляет КУА Теком Эссет Менеджмент". Активы этого фонда, согласно данным
КУА, составляют 222,1 млн грн. Кроме доли в АМ "Фармация" среди них также 4,39% в
банке "Пивденный" и 24,9% в "Финфарме" . В свою очередь основным совладельцем
венчурного фонда через ООО "Инвестицитонная пивденная компания" выступает Родин –
75%, а остальные 25% принадлежат Мараку и Любви Беккерам. АМ "Фармация" в 2018 году,
после продажи "Аптеки Гаевского" "без экономической выгоды", сократила свои активы на
185,78 млн грн – до 204,83 млн грн. Ее консолидированная выручка упала в 2,9 раза – до
318,69 млн грн, однако неконсолидированная выручка увеличилась на 28%.
Консолидированная чистая прибыль АМ "Фармация" за 2019 год составила 19,24 млн грн и
сократилась на 34,7%, а неконсолидированная увеличилась на 12% – до 15,23 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
DCH просит высшие правоохранительные органы привлечь
Дмитрия Святаша к уголовной ответственности
03.06.2019

Группа DCH в лице ООО «Украинская металлургическая компания»
(УМК) подала в Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро
расследований, Национальное
антикоррупционное бюро Украины
заявление о совершенных народным депутатом Украины VIII созыва
Святашем Дмитрием Владимировичем уголовных правонарушениях.
В данном случае УМК выступает как правопреемник АО «УкрСиббанк» в качестве
кредитора группы АИС, сооснователем и, по имеющейся информации, одним из
бенефициарных владельцев которой является Дмитрий Святаш. Документ содержит
просьбу провести надлежащую проверку указанных в заявлении обстоятельств на наличие
в действиях Святаша Д. В. признаков преступлений, предусмотренных ст. 343 УК Украины
«Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного
эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя», ст.
364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением». В случае
подтверждения соответствующих фактов DCH просит правоохранителей инициировать
перед Верховной Радой Украины вопрос о снятии депутатской неприкосновенности и
предоставлении согласия на привлечение Дмитрия Святаша к уголовной ответственности.
Необходимость подачи заявления в ГПУ, ГБР и НАБУ обусловлена тем, что Дмитрий Святаш
оказывает давление на суд и правоохранительные органы, прикрываясь мандатом
народного депутата Украины и депутатской неприкосновенностью, в то время как ведется
расследование по делу завладения мошенническим путем группой АИС денежными
средствами кредитора (№ 12013110000001043 от 16.10.2013 г.). СМИ неоднократно
обнародовали данные, свидетельствующие об этом. Свежий пример – ситуация в
прокуратуре г. Киева. По информации СМИ, Дмитрий Святаш угрожал одному из
прокуроров из-за его намерения вручить его бизнес-партнеру по АИС, экс-нардепу Василию
Полякову уведомление о подозрении в рамках вышеупомянутого уголовного дела №
12013110000001043. В г. Кропивницком очевидцы сообщают о личном участии Дмитрия
Святаша в попытке рейдерского захвата объекта недвижимости, ранее принадлежавшего
АИС, затем переданного АРМА, сохранность которого в настоящее время обеспечивает
уполномоченный АРМА управитель. Как следует из информации СМИ, Святаш сопровождал
неустановленных лиц спортивного телосложения и общался в их интересах с
представителями полиции, что свидетельствует об использовании депутатских
полномочий в личных целях. Помимо этого, Святаш лично присутствовал на судебном
заседании, где должна была быть избрана мера пресечения для генерального директора
АИС Александра Пугача, оказывая тем самым давление на суд, а также системно
умышленно уклонялся от выполнения судебных решений и злоупотреблял своими
процессуальными правами в рамках разбирательств по его личным обязательствам перед
УМК как кредитором-правопреемником АО «УкрСиббанк». Депутатские обращения
Дмитрия Святаша относительно арестованных активов АИС от 26.09.2018 г. и 15.01.2019 г.
свидетельствуют о наличии конфликта интересов и использовании полномочий народного
депутата Украины в личных целях. Подтверждением наличия реального конфликта
интересов является решение Национального агентства по противодействию коррупции
(НАПК) в отношении Дмитрия Святаша и штрафные санкции, примененные к нему по
решению этого органа. Перечисленные факты в совокупности свидетельствуют, что
Дмитрий Святаш является бенефициарным владельцем АИС и основное внимание уделяет
не выполнению обязанностей народного депутата Украины, а противоправной защите
своих сомнительных экономических интересов. Подобное злоупотребление статусом
народного депутата имеет многолетний системный характер и различные формы,
соответственно,
должно
быть
незамедлительно
прекращено
высшими
правоохранительными органами Украины. Ранее руководство DCH детально
информировало общественность о ситуации с данной задолженностью в формате
проведения пресс-конференции, на которой присутствовали представители ведущих
украинских СМИ ...
Читать полностью >>>
По материалам DCH
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Прокуратура закрыла дело против экс-регионала
Юрия Иванющенко

ФОНДОВИЙ РИНОК
04.06.2019

Прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла
уголовное производство №42015000000000207, в котором
фигурирует экс-нардеп от Партии Регионов Юрий Иванющенко
Ю. ИВАНЮЩЕНКО
(Юра Енакиевский)
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом говорится в
постановлениях прокуратуры. Иванющенко подозревался по двум эпизодам. Первый из них
касался растраты денег, выделенных в рамках "киотского протокола" на утепление
объектов социальной сферы в Луганской области. В декабре 2014 года Иванющенко
составили подозрение по ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса по факту
получения неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере
(618 млн гривен) и завладение средствами государственного бюджета в особо крупном
размере по предварительном сговору группы лиц. Смотрите также на "Цензор.НЕТ":
Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского райсуда и постановил, что
Иванющенко нельзя называть "смотрящим", - Лещенко. Однако в 2015-2016 годах суды
всех
инстанций
подтвердили
факт
надлежащего
выполнения
работ ООО
"Карпатыбудинвест" Иванющенко, а в начале апреля 2019 года Киевский апелляционный
суд обязал прокуроров снять подозрение с Иванющенко в связи с отсутствием состава
преступления. Второй эпизод касается завладения долей в уставном фонде ООО
"Промрынок" (рынок "7-й километр" в Одессе). В сентябре 2016 года Иванющенко
сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 по факту
организации вымогательства долей в ООО "Промрынок" у его основателей и по факту
организации подделки официального протокола общего собрания участников ООО, на
основании которого рынок перешел в собственность Иванющенко. Как сообщников
Иванющенко в этом деле рассматривали его бизнес-партнера Ивана Аврамова и эксдиректора рынка Олега Греся. Однако следователям не удалось доказать, что бывшие
владельцы подарили свои доли Иванющенко и его товарищам под давлением, поэтому
уголовное дело закрыто и по данному эпизоду. Напомним, что Иванющенко находится в
розыске, но и США, и Евросоюз сняли с него санкции.
Читать полностью (документ) >>>
По материалам censor.net.ua
ПриватБанк подав багатомільярдний позов
проти Коломойського і Боголюбова
05.06.2019

Державний «ПриватБанк» подав до Канцелярського суду
штату Делавер позов проти колишніх власників – Ігоря
И.КОЛОМОЙСКИЙ
Коломойського та Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє
ua.news
Датований 21 травня документ оприлюднив Atlantic Council. Відповідачами також
вказані три громадянина США, які проживають у Майамі, та 19 компаній. Згідно з позовом,
загальна сума наданих за період з 2006 по 2016 роки «ПриватБанком» кредитів кіпрським
компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становила $470 млрд, що
вдвічі перевищує ВВП Кіпру за вказаний проміжок часу. У разі, якщо факт підтвердиться, це
стане найбільшим кейсом з відмивання грошей однією групою осіб за всю історію. Керівник
Atlantic Council Андерс Аслунд зазначає, що схема відмивання коштів через «ПриватБанк
проста: спочатку гроші збиралися в Україні як депозити населення під високі відсотки,
потім переводилися у дочірній банк на Кіпрі, а вже там, за посередництва двох юридичних
фірм, видавалися анонімним компаніям у формі кредитів для купівлі нерухомості в США.
Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва таких компаній, придбали у
різних штатах США низку металургійних заводів. «На жаль, правоохоронні органи США не
можуть контролювати сотні тисяч анонімних компаній у Сполучених Штатах, тому в будьякого з них є гарна нагода уникнути відповідальності. Випадок з «ПриватБанком» наочно
демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії у Сполучених
Штатах», – вважає Аслунд. Нагадаємо, 18 грудня 2016 року уряд прийняв рішення про
націоналізацію «ПриватБанку». Держава отримала 100% в його капіталі, а фінустанова була
докапіталізувана на суму 116,8 млрд грн. Згідно з прогнозом Кабінету міністрів, до 2022 р.
вартість «Приватбанку» становитиме 40-65 млрд грн. Оцінка була розрахована для
стратегії розвитку установи до 2022 р. У серпні 2018 р. банк модернізував структуру і склад
правління, а на початку вересня «Приватбанк» було визнано неплатоспроможним. …
Читати повністю >>>

Читайте також: ПриватБанк підозрює
Коломойського у відмиванні $470 млрд >>>

За матеріалами ua.news
Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в Австрии,
могут экстрадировать в США уже в начале июля
07.06.2019

Бизнесмена Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в
Австрии, могут экстрадировать в США уже в начале июля, сообщает
Д. ФИРТАШ
интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на NBC News.
NBC News сообщает со ссылкой на письмо адвоката украинского бизнесмена
федеральному судье в Чикаго, что Фирташа могут выдать США в июле, если Верховный суд
Австрии примет такое решение на заседании 25 июня. "Адвокат Фирташа Дэн Уэбб (Dan
Webb) сказал - австрийские юристы его клиента считают, что если Верховный суд Австрии
примет решение об экстрадиции, олигарха могут выдать США через 7-10 дней после
судебного заседания", - говорится в сообщении. Известно также, что адвокат Фирташа в
США просит снять с олигарха обвинения. Ранее в феврале Генеральный прокурор Австрии
оспорил принятое в феврале 2017 года решение Высшего земельного суда Вены об
экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Теперь вопрос об
экстрадиции должен решить Верховный суд Австрии (OGH), указано в материале. Как
сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в
Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время
прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с
помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу
титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ
все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на
ограничение его влияния на процессы в Украине. Земельный суд Вены по уголовным делам
избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился
освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля
2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в эту
страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче
украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала
апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены
удовлетворил ее. Окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром
юстиции Австрии, который ожидал завершения рассмотрения еще одного запроса на
экстрадицию Фирташа – от Испании, по которому он был задержан прокуратурой Вены
сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года. Земельный суд 23
февраля до рассмотрения запроса по сути отпустил бизнесмена под обязательства
регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также учитывая залог в
EUR125 млн по делу об экстрадиции в США. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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НКЦПФР інформує про початок функціонування в Україні системи
фінансової звітності у форматі XBRL
28.05.2019

НКЦПФР інформує про початок функціонування Системи фінансової
звітності (СФЗ) у форматі XBRL, запускаючи 18 червня 2019 р. відповідний
програмний комплекс та спеціалізований веб сайт frs.gov.ua.
НКЦПФР повідомляє підприємства, які складають фінансову звітність за
міжнародними стандартами фінансової звітності, про необхідність реєстрації в СФЗ та
закликає суб’єктів звітування вже сьогодні розпочати підготовку до розкриття інформації у
новому форматі для уникнення можливих помилок після того, як формат XBRL стане
обов’язковим для подання річної фінансової звітності, починаючи з 1 cічня 2020 року.
Наразі НКЦПФР накопичує необхідну для реєстрації суб’єктів звітування у СФЗ інформацію
для запуску програмного забезпечення та наголошує на необхідності всім користувачам
системи у термін до 7 червня 2019 року надати інформацію для створення облікових
записів у вигляді електронного документа, склад та форма якого повинні відповідати
Специфікації електронної форми XML інформації про користувачів, уповноважених
забезпечувати подання звітності Підприємства. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами НКЦПФР
ПАРД получила новый
состав совета
29.05.2019

Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и
деривативов (ПАРД) избрала новый состав совета ассоциации. Об этом
говорится в сообщении ПАРД, передает stockworld.com.ua
В новый состав совета ассоциации вошли: Ирина Гнатюк, Артемий Ершов, Тарас
Козак, Денис Мацуев, Марина Машковская, Эрик Найман, Григорий Овчаренко, Сергей
Оксанич, Роман Осипов, Олеся Пятчанина и Алексей Петрашко. Профессиональная
ассоциация участников рынков (ПАРД) - профессиональное объединение на фондовом
рынке Украины, основанное в 1996 году, которое представляет интересы всех
отечественных депозитарных учреждений и торговцев ценными бумагами. В 2013 году
ПАРД получила статус Объединение профессиональных участников фондового рынка,
осуществляющих деятельность по торговле ценными бумагами. Совет ПАРД является
органом управления ассоциации, представляющий интересы ее членов и контролирует
деятельность президента ПАРД в период между общими собраниями членов ПАРД. В июне
2018 общее собрание ПАРД повторно переизбрало на должность президента Алексея Кия.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Українську деревину продаватимуть
на Прозорро.Продажі
05.06.2019

Меморандум про співпрацю Державного агентства лісових ресурсів
України та державного підприємства “Прозорро.Продажі” в сфері реалізації
необробленої деревини підписали керівники відомств.
“Заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир
Бондар та директор державного підприємства “Прозорро.Продажі” Олексій Соболев
підписали Меморандум для консолідації зусиль, спрямованих на співпрацю в частині
розвитку ринку реалізації необробленої деревини шляхом побудови і впровадження
прозорої системи реалізації електронних аукціонів”, - повідомляє прес-служба Державного
агентства лісових ресурсів України. Зазначається, що відповідно до Меморандуму сторони
співпрацюватимуть у питаннях організації доступу постійних лісокористувачів, які
здійснюють заготівлю деревини на території України, а також потенційних покупців
необробленої деревини до організації та участі в електронних аукціонах. Також
Меморандумом передбачено запровадження дієвих механізмів визначення і встановлення
недискримінаційних правил організації та проведення електронних аукціонів, запобігання
проявам корупції завдяки загальнодоступності й прозорості даних, відкритість для
громадського контролю та розширення кола покупців. Як поінформував Бондар, на одній з
нещодавніх колегій відомства було рекомендовано активніше використовувати електронні
торгові сервіси (торгові майданчики, магазини, систему “Прозорро.Продажі”) для реалізації
залишків деревини на складах лісогосподарських підприємств. “Держлісагентство
минулого року розпочало організацію електронних торгів за допомогою програмного
продукту держпідприємства “Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр”. Тепер з
метою розширення механізмів реалізації деревини ми підписали Меморандум про
співпрацю з Прозорро.Продажі. Таким чином, буде спрощено доступ до аукціонів із
реалізації необробленої деревини для всіх зацікавлених сторін та до інформації про такі
аукціони”, - зазначив Володимир Бондар. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Держлісагентство: за І півріччя відтворено
майже 36 тисяч гектарів лісів
10.06.2019

За перше півріччя 2019 року лісогосподарські підприємства, що
належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів
України, відтворили ліси на площі 35 852 гектари.
Відтворення лісів складається з трьох компонентів: садіння та висівання лісу (майже
25 тисяч гектарів); сприяння природному поновленню лісів (більше 10 тисяч гектарів);
створення нових лісів (майже 1,4 тисячі гектарів). Відповідно до законодавства, надається
один-два роки, протягом яких необхідно відтворити ліс на місці суцільних зрубів або
згарищ. Такий період обумовлений необхідністю підготовки ґрунту та інших заходів для
садіння лісу або сприянню його природному поновленню. Основне правило: скільки було
зрубано – стільки і посаджено. Варто звернути увагу на те, що з 2017 році відбувається
значне зменшення площі зрубів від суцільних рубок під час заготівлі деревини. Таке
зменшення обумовлено Санітарними правилами в лісах України, якими і передбачено
обмеження застосування суцільних санітарних рубок. Найбільш сприятливі погодні умови
для відтворення лісів – навесні та восени. Заходи з відтворення лісів відбуваються, в
переважній більшості, за кошти лісогосподарських підприємств. Статистика свідчить, що
лісівникам навіть вдається створювати і нові ліси на малопродуктивних та деградованих
землях. Однак, з року в рік, виділення лісгоспам таких земель під залісення зменшується у
зв’язку з законодавчими перепонами та іншими чинниками. При виділенні достатнього
державного фінансування та спрощенні процедури виділення земель під залісення
лісівники мають достатньо садивного матеріалу та можливостей для створення нових лісів
та збільшення лісистості України.
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Держшахти України опинилися
в критичному стані
Міненерговугілля готове взяти участь у конкурсному відборі
Проектів (стартапів) EU Association Lab
14.06.2019

В Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України
(Міненерговугілля) проведено робочу зустріч з представниками проекту
«Консультаційний фонд Асоціації Україна-ЄС».
Зустріч проведена з метою обговорення пропозиції участі Міненерговугілля у 2
раунді конкурсного відбору Проектів (стартапів) EU Association Lab (Лабораторія проектів
для імплементації Угоди з ЄС). Лабораторія проектів – це конкурсна програма нових ідей,
які покликані надати імпульс для реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. ЇЇ
завдання - допомогти фахівцям міністерств знайти відповідь, яким чином розробити та
втілити власні ідеї для реалізації Угоди з ЄС. Сторони обговорили питання імплементації
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, завдання в рамках Енергетичної стратегії до 2035
року та можливість реалізації проектів за сприяння GIZ. Лабораторія створена спільно з
Урядовим офісом європейської та євроатлантичної інтеграції та GIZ. Конкурсне журі
складається з представників Урядового офісу, GIZ та 1991 Open Data Incubator. Критеріями
щодо відбору проектів є внесок ідеї до імплементації Угоди про Асоціацію, потреба
технічної допомоги для реалізації проекту, конкретність продукту з довгостроковою
перспективою його використання, наявність команди, яка має складатися з представників
різних міністерств, бізнесу та громадянського суспільства, а також наявність потенціалу
для реалізації у коротко- та середньостроковій перспективі. Слід зазначити, що минулого
року започатковано 1 раунд відбору Проектів. Так 4 червня цього року відбулись
презентації 5 стартапів, над якими працювало 5 команд державних органів. Після
завершення роботи Лабораторії пілотний продукт повинен бути готовим до реалізації та
прийнятим на баланс до однієї з державних установ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерговугілля
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ. ТРЕЙДИНГОВІ КОМПАНІЇ & БІРЖІ

Предприятия ДТЭК в первом квартале
увеличили добычу угля
31.05.2019

Группа «ДТЭК» в январе-марте 2019 года сократила импорт угля на
24,1% (224,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – до 707,7 тыс. тонн.
Предприятия ДТЭК за первый квартал увеличили добычу рядового угля на 1,3%
(85,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 6 млн 476,3 тыс.
тонн. В частности, добыча углей марок «Г» и «ДГ» (Украина) по итогам января-марта-2019
увеличилась на 0,4% (22,8 тыс. тонн) – до 5 млн 781,7 тыс. тонн. Добыча угля марки «А»
шахтоуправлением «Обуховская» за этот период возросла на 9,9% (63 тыс. тонн) – до 694,6
тыс. тонн. Выпуск концентрата увеличился на 1,4% (39 тыс. тонн) – до 2 млн 842,6 тыс.
тонн. В т.ч. выпуск на сторонних обогатительных фабриках в Украине сократился на 74,7%
(170,9 тыс. тонн) – до 58 тыс. тонн, тогда как на ш/у «Обуховская» увеличился на 33,2%
(117,9 тыс. тонн) - до 472,9 тыс. тонн. Группа также сообщает, что с учетом трейдинговых
операций за пределами Украины она увеличила экспорт угля на 36,2% (32,2 тыс. тонн) – до
121,2 тыс. тонн. Все экспортные операции осуществлялись из ресурса ш/у «Обуховская».
Объем поставок угля промышленным потребителям в Украине (помимо компаний группы)
за первый квартал 2019 года составил 459 тыс. тонн, что на 38,3% (127 тыс. тонн) больше
показателя аналогичного периода прошлого года. Отпуск электроэнергии ДТЭК по итогам
января-марта-2019 снизился на 16,7% (1 млрд 691,7 млн кВт-ч) – до 8 млрд 460,1 млн кВт-ч.
В т.ч. отпуск э/э возобновляемыми источниками ДТЭК возрос на 10,2% (на 21 млн кВт-ч) –
до 227,2 млн кВт-ч. Основное влияние на снижение отпуска связано с окончанием действия
договора с «Киевэнерго» на управление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Показатели предприятия по
генерации электроэнергии не консолидируются в отчетность с 31 июля 2018 года (в 1
квартале 2018 года отпущено 1 млрд 107,8 млн кВт-ч). Распределение электроэнергии по
сетям за указанный период сократилось на 15,9% (1 млрд 896,4 млн кВт-ч) – до 10,065 млрд
кВт-ч, поставка на внутренний рынок – на 11,7% (1 млрд 397,6 млн), до 10 млрд 563,8 млн
кВт-ч. Экспорт ДТЭК украинской электроэнергии в январе-марте-2019 возрос на 7,5%
(111,6 млн кВт-ч) – до 1 млрд 609,3 млн кВт-ч (96,8% общего экспорта страной за этот
период - ИФ). Добыча природного газа возросла на 2,6% (10,6 млн куб. м) – до 408,5 млн
куб. м, газового конденсата – на 17,9% (2,3 тыс. тонн), до 15,1 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info


ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

07.06.2019

Кабмін направить 295 млн гривень на погашення боргів із зарплати
перед шахтарями. Спочатку ці кошти повинні були піти на модернізацію
шахт, якої гостро потребує галузь.
Як, за даними першого віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку і
торгівлі Степана Кубіва, знос основних фондів 33 державних шахт станом на початок 2019
року складав 61%. "Шахтний фонд галузі вкрай застарілий, знос основних фондів становить
61%. У підпорядкуванні Міненерго знаходиться тільки одна шахта, це 3%, працює менше 30
років з початку вуглевидобутку. Термін експлуатації шести шахт, а це 18,2%, становить від
30 до 50 років. П'ятнадцять шахт, це 45,5%, термін експлуатації становить 50-70 років. А
одинадцять шахт, 30,4%, понад 70 років. Державний сектор вугільних шахт України
знаходиться в критичному стані", - сказав Кубів під час Години запитань до уряду у
Верховній Раді. Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик
вважає, що для виведення держшахт зі збитковості необхідно вкласти 2 млрд грн в їх
модернізацію. Постійні борги із зарплати перед шахтарями є наслідком складного
фінансового становища державних шахт.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
АМКУ оштрафовало компании на полмиллиона гривен
за сговор на тендере ГП «Селидовуголь»
10.06.2019

Харьковское отделение АМКУ оштрафовало на 544 тыс. грн
компании
«Мегаметалгруп»
и
«Донремтехмаш»
за
нарушение
законодательства из-за искажения результатов 4-х тендеров ГП
«Селидовуголь».
Антимонопольщики исследовали 4-е закупки ГП «Селидовуголь» общей ожидаемой
стоимостью 209,7 млн грн, участие в которых приняли общества «Мегаметалгруп» и
«Донремтехмаш».В тендере «Селидовуголь» упомянутые компании имели признаки
сговора, а их тендерные предложения не соответствовали требованиям заказчика. В
частности, компании имели общее местонахождение, сотрудничали по соглашению о
совместной деятельности, конкурсные документы обеих фирм готовил основатель одного
из ответчиков, использовали один контактный номер, а также использовали общий IPадрес, находились в хозяйственных отношениях между собой и тому подобное. В связи с
этим, антимонопольщики квалифицировали действия предприятий как антиконкурентные
согласованные, которые привели к искажению результатов торгов. Каждый из ответчиков
получил по 68 тыс. грн штрафа за каждую из четырех разыгранных закупок, что суммарно
составило 544 тыс. грн. Также, АМКУ запретило компаниям участвовать в конкурентных
публичных закупках в течение следующих 3-х лет. Владельцем «Донремтехмаш» является
Валерий Жмурский, а «Мегаметалгруп» зарегистрирована на Лидию Викленко. Отмечается,
что «Мегаметалгруп» внес в отчет о финансовых результатах за 2018 г. информацию об
отсутствии доходов, а «Донремтехмаш» - о 8,7 млн гривен дохода. Как сообщалось ранее, на
обособленных подразделениях ГП «Селидовуголь» Государственная аудиторская служба
систематически фиксирует нарушения. Согласно результатам аудита в период с января по
март 2019 года, на «Селидовуголь» зафиксировано нарушения оплаты труда, нарушения в
сфере закупок, недополучение финансов и т.д.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
Украина увеличила расходы на импорт угля: крупнейшие
поставщики - Россия, США и Казахстан
10.06.2019

Украина в январе-мае 2019 г. увеличила валютные расходы на импорт
каменного угля и антрацита, по сравнению с январем-маем 2018 г., на 1,3% до 1,265 млрд долл.
Согласно статистике, за отчетный период было импортировано 9,1 млн тонн угля.
Крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Казахстан. Импорт угля из России в
денежном выражении в январе-мае 2019 г. достиг 812,3 млн долл. (64,2%), из США – 379,5
млн долл. (30%). Из Канады Украина импортировала угля на сумму 53,6 млн долл. (4,24%).
Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с
лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла
контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна
начала импортировать уголь. В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и
антрацит на общую сумму 1,632 млрд долл. Крупнейшими поставщиками угля были Россия,
США и Казахстан. В 2016 году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и
антрацита на 10% – до 1,467 млрд долл. В 2017 году наша страна увеличила расходы на
импорт угля в 1,87 раза - до 2,744 млрд долл.
Читать полностью >>>
По материалам unian.net

Угольная компания Coal Energy сократила
чистый убыток на 23,8%

Шахтарі ДП «Львіввугілля» оголосили
безстроковий страйк

06.06.2019

Coal Energy S.A. (Люксембург) за 9 мес. 2019 фингода (с июля по июнь)
сократила чистый убыток на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом
2018ФГ - с $8 млн до $6,1 млн благодаря увеличению выручки.
Согласно отчетности, в третьем квартале 2019 ФГ Coal Energy удалось получить $1,2
млн чистой прибыли, что почти вдвое превысило показатель третьего квартала 2018 ФГ.
Выручка компании за девять месяцев 2019 ФГ выросла на 26,8% – с $8,2 млн до $10,4 млн, в
том числе за счет увеличения объемов производства, в том числе в третьем квартале – на
18,4%, до $3,45 млн. Согласно отчету, валовая прибыль компании за девять месяцев 2019
финансового года увеличилась на 37,5% - до $1,1 млн, а показатель EBIDTA вырос в 10 раз –
до $2 млн, в том числе в третьем квартале был зафиксирован валовой убыток $0,5 млн и
EBIDTA $0,8 млн. Коэффициент соотношения чистого долга к EBIDTA снизился с 60,4 до
29,4.. Компания уточнила, что за 9 месяцев 2019 ФГ она увеличила продажи угля на 22% –
до 117,7 тыс. тон, в том числе коксующегося – на 26%, до 106,1 тыс. тонн. Суммарный долг
Coal Energy остается на уровне около $70 млн, и почти все кредиторы имеют право
немедленного его требования, однако пока не пользуются им. Как сообщалось, Coal Energy
завершило 2018 ФГ с чистым убытком $10,2 млн при выручке $13,22 млн. Coal Energy
объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по обогащению, однако
большинство активов находятся на неподконтрольной территории на Донбассе.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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На центральній площі міста Червонограда представники колективів
шахт та підприємств ДП «Львіввугілля» зібралися, щоб висловити свої
вимоги. Про це повідомляє портал zik.ua
Зокрема, гірники вимагають виплати заборгованої зарплати, стабілізації ринку
збуту вугілля. У разі невиконання вимог, 13 червня сотні гірників готові пішою ходою
пройти Києвом, щоб пікетувати владні структури. Свої вимоги шахтарі скерували до
Адміністрації Президента, РНБО, оперативний штаб, КМУ, Верховну Раду, Міністерство
енергетики та вугільної промисловості. Про це повідомили у ДП «Львіввугілля». Вчора, 10
червня до пізнього вечора у Червоноградській міській раді тривали збори представників
шахтарських колективів за участі міського голови Андрія Залівського, депутата Львівської
обласної ради Ігоря Грабінського, шахтарських профспілок, керівників копалень,
громадських активістів, на якому оголосили безстроковий стайк. Зараз усі шахтарські
колективи ДП «Львіввугілля» страйкують. Для збереження життєдіяльності шахт у вибоях
проводиться провітрювання виробок та відкачування води, зазначають на
держпідприємництві. Нагадаємо, 10 червня гірники ДП «Львіввугілля» провели акцію
протесту, шляхом безперервного руху пішохідними переходами блокували рух по трасі
Львів-Рава-Руська біля сіл Смереків та Комарівка.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

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

НАЭК "Энергоатом" увеличил производство электроэнергии с начала года на 10%

Оперативний штаб з реконструкції на ЮУАЕС та добудови
Ташлицької ГАЕС розглянув стан справ на об'єктах

13.06.2019

27.05.2019

Оперативний штаб з реконструкції системи техводопостачання
ЮУАЕС та добудови Ташлицької ГАЕС 24 травня розглянув стан справ на
об'єктах. Про це повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом»
Обидва проекти передбачають широкомасштабне будівництво, тож роботу двох
штабів, створених для оперативного вирішення поточних питань, що виникають у процесі
спорудження об’єктів, було вирішено об’єднати. Такої згоди фахівці ВП ЮУАЕС, дирекції
НАЕК «Енергоатом», підрядчики та проектанти дійшли місяць тому, в квітні. Учасники
оперативного штабу під головуванням віцепрезидента ДП «НАЕК «Енергоатом» Айдина
Айсіна 24 травня розглянули виконання рішень протоколів попередніх засідань, стан
фінансування робіт, реалізацію планів необхідних закупівель та дотримання графіка
будівництва. Учасники штабу звітували про заходи, вжиті для недопущення зриву строків
виконання робіт з реконструкції системи техводопостачання АЕС: спорудження
бризкальних басейнів, насосної станції, придбання електротехнічного обладнання тощо. …
Читати повністю >>>
За матеріалами energoatom.com.ua
Украина готовится к выкупу потенциальным инвестором доли
российского "ТВЭЛа" в "Заводе по производству ЯТ"
06.06.2019

Кабинет министров создал условия для выкупа потенциальным
инвестором доли (49%) российского АО "ТВЭЛ" в "Заводе по производству
ядерного топлива".
Соответствующее решение приняло правительства в среду, 5 июня. Согласно
сопроводительным документам к проекту вынесенного на утверждение решения, текстами
которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", для проведения переговоров с
"ТВЭЛ" по отчуждению акций необходимо отменить распоряжение Кабмина (№1922 от 22
сентября 2010 года) "О первоочередных мерах по созданию предприятия по производству
ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000". Согласно экспертному заключению к
проекту, изначально предлагалось, что Кабмин поручит Минэнерго обеспечить проведение
госконцерном "Ядерное топливо" переговоров с "ТВЭЛ" об отчуждении. Однако данный
пункт был исключен из документа в связи с тем, что, согласно юридической экспертизе,
решение вопроса относительно переговоров не входит в полномочия Кабмина. Кроме того,
данным документом предусмотрена возможность для изменения месторасположения
завода. В частности, правительство отменило свое распоряжение (№437 от 27 мая 2012 г.),
которым определялось, что производство будет размещено на территории Смолинского
сельского совета (Маловисковский р-н Кировоградской обл.). Данное решение связано с
необходимостью расположения завода в месте с более удобной транспортной системой.
Кроме того, согласно расчетам "УкрНИПИИ промтехнологий", изменение площадки
строительства позволит снизить капитальные расходы на 15%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Корпорація зарубіжних приватних інвестицій OPIC високо
оцінила хід будівництва ЦСВЯП
07.06.2019

Перевірка проводилася з метою контролю виконання Україною угод
про залучення $250 млн та фінансування будівництва в Україні
Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
«Я приємно вражений масштабами реально виконаних робіт на майданчику
будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива», - заявив віцепрезидент - головний юрисконсульт, радник Ради директорів Корпорації закордонних
приватних інвестицій OPIC Вілльям Доффермир за підсумками інспекторської перевірки
стану реалізації проекту. До складу американської делегації, яка брала участь в інспекції,
увійшли представники Central Storage Safety Project Trust, що надає кредитні кошти для
реалізації проекту: керуючий директор Джон Гасс та старший менеджер проекту Лорін Янг,
а також віце-президент і головний юрисконсульт OPIC Вілльям Доффермир, старший
аналітик з питань навколишнього середовища OPIС Санджів Аггарвал, керуючі директори
OPIC Стівен Джонстон і Мері Бумгард, другий секретар посольства США в Україні Келлі Марі
Додж. Перевірка проводилася з метою контролю виконання Україною угод про залучення
$250 млн та фінансування будівництва в Україні Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) між НАЕК «Енергоатом» та Central Storage Safety Project Trust, а
також гарантійної угоди, укладеної між Міністерством фінансів України, Корпорацією
зарубіжних приватних інвестицій (OPIC) і Central Storage Safety Project Trust. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Енергоатом, ДНТЦ ЯРБ та Holtec підписали Угоду про партнерство, яка
передбачає створення міжнародного консорціуму
11.06.2019

У штаб-квартирі Holtec International – м. Камден (штат Нью-Джерсі,
США) підписано Угоду про партнерство між НАЕК «Енергоатом», ДНТЦ ЯРБ та
Holtec International. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».
Документ підписали керівники компаній – Юрій Недашковський, Ігор Шевченко та
Кріс Сінгх. Роботу над проектом партнерства було розпочато ще в жовтні минулого року, і
наразі сторони узгодили всі необхідні умови для його старту. Підписана тристороння угода
передбачає створення міжнародного консорціуму, метою якого є сприяння діяльності щодо
впровадження в Україні технології малих модульних реакторів (ММР) SMR-160. Досягнення
мети створення консорціуму планується здійснювати шляхом послідовного виконання
таких завдань, як: аналіз нормативної документації, що використовується при розробці
концептуального проекту енергоблоку з реактором SMR-160; аналіз концептуального
проекту АЕС з енергоблоками SMR-160; підготовка вихідних даних, необхідних для
розробки ТЕО; оцінка проекту SMR-160 на відповідність загальним і технічним критеріям
відповідно до методології МАГАТЕ з оцінки технологій ядерних реакторів NP-T-1.10 та
підготовка документів для прийняття рішення на національному рівні стосовно
впровадження реакторної технології SMR-160 в Україні. Нагадаємо, у 2017 році очільник
Holtec International Кріс Сінгх звернувся до Президента України з пропозицією створити в
Україні хаб з розповсюдження у Європі, Азії і Африки технології малих модульних реакторів
з локалізацією виробництва обладнання для них на українських підприємствах. Технологія
ММР визнана одним з найбільш перспективних напрямків у будівництві атомних
електростанцій. ММР мають значно вищий рівень безпеки у порівнянні з традиційними
типами реакторів за рахунок відсутності в них обладнання, яке вимагає зовнішнього
електроспоживання, а також за рахунок систем пасивної безпеки. Реактори проекту SMR160 також мають можливість працювати у режимі маневрування потужністю,
споруджуватися на невеликих площах та не потребують підведення потужних ліній
електропередач. Загальносвітовий ринок ММР після 2025 р. оцінюється в ≈ $1 трлн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЕК «Енергоатом»
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Производство электроэнергии всеми электростанциями ГП НАЭК
"Энергоатом" в январе-мае увеличилось на 10,4% (на 3,48 млрд кВт/ч) по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 37,02 млрд кВт/ч.
По данным "Энергоатома", плановое задание по производству электроэнергии за
этот период перевыполнено на 0,5%. В целом, за отчетный период электростанции
госпредприятия отпустили в рынок 34,88 млрд кВт/ч против 31,59 млрд кВт/ч в январемае 2018 г. Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП
"Энергорынок" составила 56%, в общей структуре производства электроэнергии в стране –
54%. По данным компании, "Энергоатом" в январе-мае отпустил в оптовый рынок
электроэнергию (товарную продукцию) на сумму 24,11 млрд грн (с НДС), что на 3,38 млрд
грн, или 16,3%, больше, чем за аналогичный период прошлого года (20,73 млрд грн с
учетом НДС). Объем капитальных вложений за пять месяцев составил 3,09 млрд грн, что на
580,9 млн грн меньше, чем за аналогичный период 2018 года (3,67 млрд грн).
Финансирование капитальных вложений составило 6,6 млрд грн, что на 1,56 млрд грн
больше, чем за аналогичный период 2018 года (5,04 млрд грн). НАЭК за январь-май
перечислила в бюджеты всех уровней 6,11 млрд грн, расчеты по страхованию составили
1,07 млрд грн. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК
составил 73,6%, что на 6,9 п. п. больше, чем в январе-мае 2018 года. При этом коэффициент
готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 74,4%, что на 7,3 п. п.
больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За указанный период в работе АЭС
Украины зафиксировано шесть нарушений, тогда как за аналогичный период прошлого
года их было восемь. По итогам 5 мес. 2019 года общая продолжительность пребывания
энергоблоков АЭС в ремонтах составила 564,42 суток против 714,39 суток годом ранее. Как
сообщалось, "Энергоатом" в 2018 г. сократил производство электроэнергии на 1,4% по
сравнению с 2017 годом – до 84,63 млрд кВт/ч. "Энергоатом" является оператором всех
четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водоводяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью
13,835 ГВт. НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302
МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС
Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Уряд оголосив відбір на посади незалежних членів
наглядової ради Укргідроенерго
30.05.2019

Кабінет Міністрів України оголосив відбір на посади незалежних
членів
наглядової
ради
приватного
акціонерного
товариства
"Укргідроенерго". Про це повідомляє Урядовий портал.
"Кабінет Міністрів України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору
кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного
підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на
посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються
суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних
членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
березня 2017 р. № 142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року №
777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки”, Наказу Міненерговугілля від 5 березня 2019 р. №91 «Про
конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради «Укргідроенерго»
оголошує відбір на посади незалежних членів наглядової ПрАТ “Укргідроенерго”, - йдеться
у повідомленні. У ході реформи корпоративного управління в статуті "Укргідроенерго"
передбачено створення і функціонування наглядової ради, до якої мають обиратися
незалежні члени. Наразі наглядові ради мають дві державні енергетичні компанії - НЕК
"Укренерго" та НАК "Нафтогаз України".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Представники Укргідроенерго беруть участь в
Німецько-українському форумі
13.06.2019

Представники Укргідроенерго 12 червня розпочали візит до Берліну з
участі в роботі конференції «Німецько-українського форуму «Фінансування
енергосектора України».
Перед початком заходу українські фахівці зустрілися зі стратегічним партнером компанією Андріц Гідро (ANDRITZ Hydro). Форум відкрив спеціальний посланник уряду
ФРН з питань реформ у галузі урядування та децентралізації Георг Мільбрандт. У ході
пленарного засідання учасники конференції презентували доповіді, присвячені програмам
фінансування проектів в Україні, політиці банківського сектору з цих питань та товарним
поставкам з Європи. В другій частині форуму відбулись панельні дискусії, на яких
українські фахівці обговорили питання розвитку гідроенергетики в Україні та нові проекти
Укргідроенерго. Енергетичні діалоги продовжаться і 13 червня. Двосторонні зустрічі
представників Укргідроенерго заплановані з Deutsche Bank, Euler Hermès та AKA bank.
Відзначимо, 11 червня відбулося засідання Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на якому були
ухвалені рішення щодо видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії. Для ПрАТ «Укргідроенерго» було вирішено анулювати
стару ліцензію та видати нову на право провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії. Також ще 19 підприємств отримали ліцензії на право
виробляти електроенергію. Крім того, на засіданні було встановлено тарифи на
централізоване водопостачання та водовідведення, видано ліцензії на право провадження
господарської діяльності з постачання природного газу, прийняті постанови НКРЕКП «Про
встановлення «зеленого» тарифу. Також під час засідання НКРЕКП ухвалила постанови
«Про затвердження Змін до Порядку розроблення та подання на затвердження планів
розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу» та про
«Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 грудня 2018 року № 2118».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Укргідроенерго
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Представник президента в Кабміні розповів, як
Гройсман таємно «виніс» Калуську ТЕЦ

Китайська CNBM поскаржилась Зеленському
на ГПУ та СБУ
31.05.2019

28.05.2019

Компанія "Восход Солар", яка володіє СЕС і є "дочкою" китайської
групи компаній CNBM, заявляє про спроби рейдерського захоплення
підприємства за участю високопосадовців у правоохоронних органах.
"З початку 2019 р. щодо ТОВ "Восход Солар" регулярно вчиняються спроби рейдерського захоплення підприємства, яке організувала група приватних осіб, які стоять за ТОВ
"ФК "Веста", яку ЗМІ пов'язують з бізнесменом Павлом Фуксом", — йдеться у зверненні
компанії на ім’я президента Володимира Зеленського, який надали ЕП представники ТОВ. У
компанії стверджують, що це відбувається "за безпосередньої участі посадових осіб ГПУ,
СБУ та Мін’юсту". У листі фігурують прізвища голови ГПУ Юрія Луценка та керівника
відділу "К" в СБУ Павла Демчини. "Після непрозорого конкурсу у грудні 2018 року, який
провів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та незаконно реалізував право вимоги по
кредиту ТОВ "Восход Солар" в ПАТ "КБ "Актив-банк" на користь ТОВ "ФК "Веста", судові і
правоохоронні органи миттєво почали ухвалювати рішення та вчиняти дії виключно на
користь ТОВ "ФК "Веста", — йдеться в листі. У компанії наголошують, що рішення на
користь ТОВ "ФК "Веста" приймаються миттєво — "без дотримання процедури і без
розгляду аргументів сторін, а рішення на користь ТОВ "Восход Солар" всіляко затягуються".
Про суперечку >>>
За матеріалами epravda.com.ua

На засіданні уряду після заяви його глави Володимира Гройсмана про
відставку було прийнято рішення вивести із державної власності Калуську
ТЕЦ. Про це повідомляє glavcom.ua
«Вже після того, як прем’єр-міністр оголосив про свою відставку, на минулому
непрозорому засіданні уряду було прийнято рішення вивести із державної власності
Калуську ТЕЦ (а також було прийнято рішення про спеціальну державну допомогу цій ТЕЦ).
Передається ТЕЦ у комунальну власність міста Калуша, там теперішній міністр Насалик
раніше був мером міста», - повідомив представник президента в Кабміні Андрій Герус. Він
підкреслив, що Калуська ТЕЦ - це «досить великий об’єкт електроенергетики і фактично
єдиний об’єкт генерації та єдиний покупець вугілля у Бурштинському острові/на Західній
Україні, який не належить компанії ДТЕК (принаймні поки що)». «Економічна доцільність
такої безкоштовної передачі є дуже сумнівною. І цілком імовірно, що наступним кроком
буде передача цього об’єкту у приватні руки за безкоштовно (концесія або інша схема)», зауважив представник президента в Кабміні. «Я думаю, після оголошеної заяви про
відставку «виносити» держвласність, та ще й таким таємним непрозорим способом, є не
дуже хорошою практикою, зокрема, з точки зору довіри суспільства», - заявив Герус. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua

UDP Renewables Хмельницького та ACCIONA побудують
дві СЕС в Одеській області

Фірма Дубневичів подала позов до управителя
Новороздільської ТЕЦ

03.06.2019

UDP Renewables уклала угоду з ACCIONA про будівництво двох
сонячних електростанцій (СЕС) в Одеській області, залучивши інвестиції
обсягом 30,6 млн євро. Будівельні роботи розпочнуться цього тижня.
Нові СЕС «Гудзовка-Солар» (Ізмаїл) та «Арциз-Солар» (територія Павлівської сільради) матимуть пікові потужності 26 МВт і 17,7 МВт і проектні потужності 19,8 МВт і 13,5
МВт відповідно. Ці об’єкти обладнають полікристалічними кремнієвими панелями,
встановленими на стаціонарних конструкціях, будівництво завершать наприкінці цього
року. «Гудзовка-Солар» і «Арциз-Солар» протягом року вироблятимуть ≈ 55 ГВт-год чистої
енергії, що можна порівняти з енергоспоживанням 23 тис. домогосподарств. Введення в
експлуатацію цих об’єктів дозволить запобігти викидам майже 53 000 тонн діоксиду
вуглецю на рік. «Це наш черговий проект з ACCIONA, і ми дуже задоволені партнерством,
адже можливість розвивати нову для України галузь сонячної енергетики разом із
визнаним світовим лідером у цій сфері – це не тільки надійні інвестиції, а й передовий
досвід і найвищі стандарти реалізації проекту. Це – найважливіше на етапі становлення
ринку, на який чекає тривалий шлях розвитку в Україні», – повідомив засновник
інвестиційної групи UFuture Василь Хмельницький. ACCIONA – іспанський конгломерат, що
спеціалізується на великих інфраструктурних проектах і проектах у сфері відновлюваної
енергетики. 2018 року дохід ACCIONA становив близько 7,5 млрд євро. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
ДТЕК почала будувати другу чергу вітроелектростанції
потужністю 100 мегаватів на Запоріжжі
04.06.2019

Компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова почала встановлювати вітряки
другої черги «Приморської» вітроелектростанції. Потужність другої черги
складе 100 МВт, а загальна потужність електростанції — 200 МВт.
«Ми почали встановлювати першу вітротурбіну на Приморській ВЕС-2. За декілька
місяців мальовничі пейзажі Запорізької області доповнять ще 26 потужних вітротурбін
виробництва General Electric», — йдеться у повідомленн прес-служби компанії у Facebook.
Там зазначають, що закінчити будівництво другої черги електростанції планують восени
2019 року, а загальна потужність встановлених вітряків становитиме 100 мегаватів.
Нагадаємо, що першу чергу вітроелектростанції «ДТЕК» відкрив колишній президент
України Петро Порошенко. Напередодні Національна комісія, що здійснює регулювання
енергетики та комунальних послуг затвердила Приморській ВЕС «зелений» тариф, який
діятиме до 2030 року. Він становитиме 108 євро за мегават-годину. Компанія ДТЕК — одна
з найбільших енергетичних корпорацій у Східній Європі. Їй належить 9 з 15 українських
теплоелектростанцій, а також 17 шахт та вугільнозбагачувальні комплекси. Загалом,
компанія є фактичним монополістом на ринку генерації теплової електроенергії в Україні.
Наразі «ДТЕК» активно вводить в експлуатацію електростанції з альтернативних джерел
енергії. Зокрема, через дію в Україні «зеленого тарифу», який дозволяє продавати таку
електроенергію за вищими цінами. Раніше повідомлялось, що норвезькі інвестори
розпочали енергетичний проект з відновлювальної енергетики в Україні. Зокрема, на межі
з Кримом збудують найбільшу вітроелектростанцію України «Сиваш». До фінансування
проекту долучився ЄБРР. Загальна вартість проектів з відновлювальної енергетики, які
норвезький бізнес планує реалізувати в Україні складає близько 1 мільярда євро. Також
раніше стало відомо, що в ухваленому Радою законі, який запроваджує нові правила
оподаткування посилок, містяться норми, які звільняють від ПДВустаткування для
сонячних та вітрових електростанцій.
Читати повністю >>>
© Ярослав Вінокуров
За матеріалами hromadske.ua

30.05.2019

Компанія «Енергія-Новий Розділ», кінцевими бенефіціарами якої є
брати-народні депутати Богдан і Ярослав Дубневичі, судиться з управителем
Новороздільської ТЕЦ «Гарант Енерго М».
Відповідний позов подала фірма до Господарського суду Львівської області,
повідомляє «Слово і Діло». Як вказується в рішенні, фірма «Енергія-Новий Розділ» подала
позов до «Гарант Енерго М» про усунення перешкод у здійсненні користування нерухомим
та рухомим майном Новороздільської ТЕЦ, у тому числі газотурбінними установками.
Рішенням суду від 1 квітня провадження за позовом відкрито. Водночас фірмою «ЕнергіяНовий Розділ» подано заяву про забезпечення позову, однак 2 травня суддя відмовив у її
задоволенні. Також суд вирішив залучити до справи Національне антикорупційне бюро та
Національне агентство України з менеджменту та розшуку активів (АРМА). Паралельно
суддя Світлана Кітаєва призначила підготовче засідання за позовом на 15:30 12 червня. Як
відомо, суд наклав арешт на Новороздільську та Новояворівську ТЕЦ братів Дубневичів у
справі розкрадання газу НАК «Нафтогаз України» на 1,4 млрд грн. Також суд постановив
передати їх в управління АРМА. Пізніше, Нацагентство знайшло управителів для цих ТЕЦ.
Нагадаємо, НАБУ закінчило розслідувати «газову справу Дубневичів». За версією сторони
обвинувачення, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ (належить ТОВ «Енергія-Новий
Розділ» і ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», власниками яких є нардепи Дубневичі),
придбавши в НАК «Нафтогаз України» за пільговою ціною природний газ у вигляді
використання його нібито для виробництва теплової енергії для населення, що є
обов'язковою умовою його використання, привласнили його шляхом використання для
промислових потреб, зокрема виробництва електричної енергії з подальшим її продажем
ДП «Енергоринок». «Загалом, упродовж 2013-2015 рр. вказані особи заволоділи природним
газом НАК «Нафтогаз України» в обсязі 308,34 млн м³, що завдало матеріальної шкоди НАК
«Нафтогаз України» на суму понад 1,4 мільярда гривень», – повідомили в САП.
Читати повністю >>>
За матеріалами slovoidilo.ua
Київ та ЄБРР уклали угоду щодо можливості залучення кредитних коштів у
модернізацію теплонергетичного комплексу
31.05.2019

Київська міська рада, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та Європейський банк
реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали Угоду про підготовку
кредитного фінансування.
Цей важливий для Києва документ передбачає аналіз низки першочергових
інвестиційних проектів «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для подальшого залучення міжнародних
коштів у модернізацію київського теплоенергетичного комплексу. Угода підписана на
виконання Меморандуму про взаєморозуміння між КМДА, Агентством США з міжнародного
розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), ЄБРР та «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»,
укладеного від 27 грудня 2018 р. Укладення зазначеної Угоди підтримали депутати
Київської міської ради відповідним Рішенням від 11 квітня 2019 року № 517/7173. Угода
передбачає початок активної співпраці з ЄБРР: проведення аудиту та експертизи пулу
першочергових інвестиційних проектів. КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», аналізу його
довгострокової інвестиційної програми, вивчення соціального та екологічного ефекту від
впровадження таких проектів. Експерти ЄБРР опрацюють можливість надання для
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» кредиту у сумі €140 млн. на втілення першочергової інвестиційної
програми. Попередньо визначено, що термін кредиту складатиме 12-13 років, а також буде
присутній пільговий 3-річний період та відсоткова ставка – не більше 6% річних. …
Читати повністю >>>
За матеріалами КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Комитет кредиторов начал санацию
ГП "Центрэнерго"

Scatec Solar інвестує до 300 мільйонів євро
в сонячну енергетику України
10.06.2019

Норвезька компанія Scatec Solar інвестує в сонячну енергетику
України 250-300 мільйонів євро до кінця поточного року. Про це розповів
головний виконавчий директор Scatec Solar Реймонд Карлсен.
"Я думаю, що до кінця 2019 року наш портфель проектів буде близький до 400 МВт
загальної встановленої потужності в Україні, а загальний обсяг інвестицій становитиме
250-300 млн євро", - сказав він в інтерв'ю порталу Енергореформа. За його словами, у цьому
році компанія побудує мінімум п'ять, а може навіть шість проектів. "Зараз у нас є п'ять
проектів на різних стадіях розвитку, три з яких вже будуються: це кластер проектів
потужністю 47 МВт у Миколаївській області, один проект потужністю 32 МВт у Черкаській
області, і на початку червня стартував останній проект потужністю 148 МВт у
Миколаївській області", - розповів СЕО компанії. Крім того, Scatec Solar працює над
проектами із загальною потужністю 274 МВт, які наразі в процесі розробки, додав СЕО
компанії. Карлсен підкреслив, що на даний момент компанія реалізує свій перспективний
план. Однак у планах компанії - брати участь в аукціонах в Україні, очікуваних в 2020 році
відповідно до закону про "зелені" аукціони. "Якщо він (закон – ред.) буде успішно
реалізований і вплине на ринкові ціни", - додав він. Раніше норвезька компанія почала
будувати в Україні ще одну СЕС. Всього у 2018 році Scatec Solar заснувала і придбала
близько півдюжини компаній в Україні для здійснення своїх проектів із будівництва СЕС.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Читайте також: На столичних ТЕЦ
відремонтують енергоблоки та
реконструюють димову трубу і градирні >>>

03.06.2019

Комитет кредиторов компании "Центрэнерго" принял решение
начать санацию предприятия. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой
на арбитражного управляющего "Центрэнерго" Евгения Луговского.
По его словам, решение комитета кредиторов еще должен утвердить суд. "Комитет
кредиторов принял решение о переходе в следующую стадию процедуры банкротства санацию", - сказал Луговской. На заседании присутствовали два члена комитета
кредиторов - представители компаний "Транснова" и "Баланс Групп", а также
представители Фонда государственного имущества (ФГИУ) и Министерства юстиции. Один
из кредиторов на заседании заявил, что у него есть информация о хищениях на
предприятии. В результате комитет кредиторов поручил арбитражному управляющему
глубже изучить информацию о финансовом состоянии должника: информация о хищениях
была принята к сведению, присутствующие порекомендовали этому кредитору обратиться
в правоохранительные органы. В 2017 году комитет кредиторов уже принимал решения о
целесообразности введения санации "Центрэнерго", но ходатайство в суд тогда направлено
не было. Как сообщалось ранее, Хозяйственный суд Киева в обеспечение иска компании
“Укрдонинвест” экс-депутата Донецкого облсовета Виталия Кропачева запретил Фонду
государственного имущества Украины совершать любые действия по осуществлению
приватизации ПАО “Центрэнерго”. …
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua, ukrrudprom.com

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

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ

Кабинет министров изменил план анбандлинга
НАК "Нафтогаз"

ДТЕК офіційно отримав контроль в Київобленерго
і звільнив правління
28.05.2019

Київобленерго повідомило про придбання ДТЕК контролю над
компанією, отримавши відповідну інформацію від Агентства з розвитку
інфраструктури фондового ринку України.
Наглядова рада компанії на засіданні 24 травня звільнила правління на чолі з
Володимиром Чернявським. Нові члени правління не обрані. Агентство відзначає, що в
підконтрольних ДТЕК електромережних компаніях воно відсутнє, а оперативним
управлінням займається генеральний директор. Нагадаємо, Антимонопольний комітет
України 25 квітня дозволив компанії ДТЕК Нафтогаз отримати контроль над Київобленерго
і Одесаобленерго, що належать групі VS Energy, "за жорсткої умови виконання зобов'язань,
які нівелюють можливий негативний вплив на ринки електроенергії". Про намір
сконцентрувати 68,3% акцій Одесаобленерго і 94% акцій Київобленерго ДТЕК заявив на
початку 2019 року. Договори купівлі-продажу було укладено в січні 2019 року. В очікуванні
рішення АМКУ ДТЕК сконцентрував міноритарні частки в цих обленерго, ставши
власником 16,77% акцій Одесаобленерго і 24,99% акцій Київобленерго. Зараз в
операційний холдинг ДТЕК Мережі, організований в 2018 році, входить п'ять підприємств:
ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі, ДТЕК Донецькі
електромережі, ДТЕК Високовольтні мережі, ДТЕК ПЕС-Енерговугілля.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Антикоррупционная прокуратура взялось за хищение И.Кононенко
1 млрд грн в “Черкассыоблэнерго”
04.06.2019

После выхода расследования программы “Схемы” о коррупции в
сфере энергетики и участии нардепа Игоря Кононенко следственные
органы Украины начали целый ряд уголовных производств.
Одно из них заслуживает особого внимания, - 22 мая 2019 года Антикоррупционная
прокуратура возбудила производство в отношении руководства полу-государственного
ПАО “Черкассыоблэнерго” по признакам преступлений, предусмотренных ст.191 и ст.364
УК Украины - хищение денежных средств в особо крупных размерах с превышением
должностных полномочий. Речь идет о хищении средств ПАО “Черкассыоблэнерго” в сумме
1.275.650.558 грн, т.е. практически $50 млн, совершенном аккурат в промежуток между
первым и вторым туром президентских выборов в Украине. 1 апреля, же на следующий
день после голосования в первом туре, когда результаты стали очевидными и на победу во
втором туре уже не ставили даже наибольшие оптимисты, руководителем Черкассыоблэнерго Олегом Самчуком, было подписано мировое соглашение с химическим гигантом АО
“Азот”, принадлежащим олигарху Дмитрию Фирташу, о фактическом списании накопившейся задолженности за потребленную им электроэнергию в сумме 1,275 млрд гривен.
Соглашение предусматривало отсрочку оплаты долга на 8 лет, - до 2027 г., и это при том,
что уже с 01 июля 2019 г. рынок электроэнергии начнет работать в новом формате.
Фактически же, речь идет о прощении $50 млн задолженности олигарху. Столь абсурдное
решение о списании ликвидной задолженности работающего на полную мощность АО
“АЗОТ”, равной в сумме фонду заработной платы многотысячного коллектива Черкассыоблэнерго за 3 года и превышающим бюджет пенсионного фонда всей Черкасской области,
было заблокировано в апелляционном суде арбитражным управляющим еще в 2018 г. ПАО
“Черкассыоблэнерго” находится в процедуре банкротства с 2004 г., а основными кредиторами являются компании из орбиты экс-нардепа Дмитрия Крючкова …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Контролирующийся россиянами “Херсоноблэнерго” реконструирует
подстанцию для присоединения СЭС супруги Авакова
07.06.2019

ООО “Кем Пивдень” (Одесская обл.) по заказу АО “Херсоноблэнерго”
реконструирует подстанцию (ПС) 150/35/10кВ “Цюрюпинская” и ПС
35/10кВ “К.Лагери”. Об этом сообщает ukrrudprom.com
Реконструкция осуществляется для присоединения электроустановок солнечной
электростанции (СЭС) ООО “Подстепное солнце” (с. Подстепное, Олешковский р-н
Херсонской обл.). Соответствующий договор стоимостью 13,1 млн грн заключен 5 июня
2019 года, сообщается в системе ProZorro. “Подстепное солнце” принадлежит Инне
Аваковой, супруге министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Как сообщалось, в
начале мая Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), установила “зеленый” тариф на уровне 15,03
евроцента за 1 кВт-ч для ООО “Подстепное солнце” мощностью 9,995 МВт в Белозерском
районе Херсонской области. ”Херсоноблэнерго” входит в “VS Energy”. По информации СМИ,
VS Energy контролируется членом Совета федерации РФ Александром Бабаковым,
Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым. В то же время,
согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными
собственниками ООО “ВС Енерджи Интернейшнл Украина”, которая управляет облэнерго,
являются 3 гражданина Латвии и гражданка Германии. В структуру VS Energy International
Ukrainе на начало года входили “Киевоблэнерго”, “Ривнеоблэнерго”, “Херсоноблэнерго”,
“Кировоградоблэнерго”, “Житомироблэнерго”, “Одессаоблэнерго”, “Черновцыоблэнерго”,
“Севастопольэнерго”. Также компания владеет значительными пакетами акций в
“Николаевоблэнерго” и “Хмельницкоблэнерго”. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Директором ДП "Оператор ринку" призначено екс-члена
НКРЕКП Володимира Євдокимова
13.06.2019

Кабінет Міністрів України призначив директором ДП "Оператор
ринку" колишнього члена Національної комісії, що здійснює регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг Володимира Євдокимова.
Це закріплено розпорядженням Кабінету Міністрів №398-р від 12 червня. Під час
обговорення кандидатури Євдокимова на засіданні Кабміну 5 червня віце-прем'єр Павло
Розенко висловив занепокоєння щодо призначення Євдокимова на посаду керівника ДП з
огляду на наявність негативних публікацій у мережі. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
на це заявив, що стосовно Євдокимова будо проведено додаткову перевірку, від підсумків
якої залежатиме, чи набуде чинності ухвалене рішення. Володимир Євдокимов до 2014
року тривалий час працював у ДП "Енергоринок", дійшовши до посади першого заступника
директора. У 2014-2017 роках був членом НКРЕКП, згодом був радником міністра
енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика і першого віце-прем'єр-міністра
Володимира Кістіона. Євдокимов також очолював Проектний офіс Координаційного центру
із впровадження реформи ринку е/е при Кабміні. Як повідомлялося, ДП "Оператор ринку"
створено на базі ДП "Енергоринок" (оптового покупця та продавця е/е) згідно з рішенням
уряду від 17 квітня 2019 року з метою забезпечення роботи нового оптового ринку е/е. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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05.06.2019

Кабмин внес изменения в план реструктуризации НАК "Нафтогаз
Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранения
(закачки, отбора) природного газа с 1 июля 2016 года №496.
Кабмин собирается подать в Верховную раду законопроект о независимости в
принятии решений органов государственной власти, к сфере управления которых
относятся субъекты хозяйствования, которые проводят деятельность по транспортировке
природного газа или передаче электрической энергии (в том числе ПАО "Магистральные
газопроводы Украины"). Согласно плану, НАК "Нафтогаз Украины" должен до 1 августа
2019 г. внести на рассмотрение Кабмина проект акта об определении ПАО "Магистральные
газопроводы Украины" субъектом управления имуществом, собственником которого
является государство, которое учитывается на балансе АО "Укртрансгаз" (магистральные
газопроводы, газопроводы-отводы, компрессорные станции, подземные газохранилища и
т. п). Постановлением определено, что Минэкономразвития, Минэнергоугля, Фонд
государственного имущества должны обеспечить передачу АО "Укртрансгаз" с его баланса
этого имущества на баланс ПАО "Магистральные газопроводы Украины". После этого
Кабмин собирается передать полномочия по управлению корпоративными правами
государства ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в размере 100% уставного
капитала во временное управление НАК "Нафтогаз Украины", который, в частности, должен
предусматривать возвращение указанного пакета акций в Минэнергоугля не позднее 1
января 2020 г. "Нафтогаз" также должен обеспечить принятие других мер, необходимых
для надлежащего функционирования с 1 января 2020 г. ПАО "Магистральные газопроводы
Украины" как оператора газотранспортной системы …
Читать полностью (документ) >>>
По материалам rbc.ua
КМУ не имеет полномочий для контроля над
НАК "Нафтогаз"
05.06.2019

Кабмин фактически не наделен полномочиями по непосредственному
управлению объектами государственной собственности. К таким выводам
пришли специалисты Счетной палаты.
Об этом говорится в отчете о результатах анализа эффективности управления
корпоративными правами государства в нефтегазовом комплексе за 2019 год, который
проанализировал журналист экспертной организации StateWatch Ольга Евстигнеева.
Реестр корпоративных прав государства, распорядителем которого является Фонд государственного имущества, содержит неполные и недостоверные данные о корпоративных
правах государства в уставном капитале НАК "Нафтогаз". При этом расходы на зарплаты в
национальной компании необоснованно растут. Это привело к несвоевременному или
отсутствующему утверждению финансовой отчетности и планов: в течение одиннадцати
месяцев 2016 года, почти семи месяцев 2017 года и весь 2018 год компания "Нафтогаз"
работала и осуществляла расходы в ручном режиме и по своему усмотрению, резюмируют
аудиторы. Ненадлежащее планирование привело к ежегодному превышению фактических
расходов "Нафтогаза" над запланированными. Так, фактические расходы в 2016 году
превысили запланированные на 139,5 млрд грн, а в 2017 году - на 215,5 млрд гривен.
Расходы касались в том числе формирования условий оплаты труда и вознаграждения
работников и руководящего состава НАК "Нафтогаз", что является непрозрачным и не
учитывает финансово-экономическое состояние отрасли и экономики страны в целом.
Среднемесячная заработная плата одного работника НАК "Нафтогаз" превысила
соответствующий показатель по Украине в 2016 году в 10 раз (в декабре 2016 года
среднемесячная заработная плата по Украине составила 6475 грн), в 2017 году - в 9,6 раза
(в декабре 2017 г. - 8777 гривен). Запланированная Компанией в 2018 году среднемесячная
заработная плата на одного работника в 15 раз превышает среднемесячную заработную
плату по Украине (в декабре 2018 года - 10573 гривен). Установить правомерность выплат
премий и вознаграждений административному и управленческому персоналу компании не
удалось из-за невозможности изучения первичных финансовых документов. А через
отсрочку уплаты дивидендов в 2018 году в государственный бюджет вовремя не поступило
17,69 млрд гривен. Кабинетом Министров в нарушение требований статьи 11 Закона
Украины "Об управлении объектами государственной собственности" принято
распоряжение, которым предусмотрено оставить в августе 2018 года нераспределенной
часть прибыли компании "Нафтогаз" до принятия отдельного решения. Это решение
правительства создало предпосылки для нанесения Компании материального ущерба на
сумму 2,55 млрд грн пени, которую в соответствии с законодательством в таких случаях
насчитывало Минэкономразвития - говорится в отчете. …
Читать полностью (документ) >>>
По материалам epravda.com.ua
Скандал вокруг Фаворова: аудит подтвердил
конфликт интересов
07.06.2019

Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко
заявил, что аудит KPMG подтвердил конфликт интересов у директора
интегрированного газового бизнеса НАК Нафтогаза Андрея Фаворова.
"Аудиторы установили: у Андрея Фаворова был конфликт интересов в период,
который проверялся (ноябрь-декабрь 2018 года). Иными словами, ООО ЭРУ-Трейдинг было
связано с господином Фаворовым в это время, и об этом сказано в письме аудиторов", отметил Витренко в эксклюзивном интервью Главкому. По его словам, аудиторы также
установили, что Нафтогаз продавал газ по цене, ниже рыночной на то время. "Основным
покупателем газа была компания ЭРУ-Трейдинг. Это был газ из подземных хранилищ,
который продавался в ноябре-декабре 2018 г.", - уточнил Юрий Витренко. "Аудиторской
компанией было установлено, что после изменения порядка реализации газа, когда начали
продавать из "подземки" по цене, ниже рыночной, на то время, то система контроля не
соответствовала рыночной практике и международным стандартам", - добавил Витренко.
Ранее сообщалось, что НАК Нафтогаз Украины проводит расследование операций по
продаже компанией газа ООО ЭРУ Трейдинг в IV квартале 2018 года. Компания привлекла
независимого аудитора. В Нафтогазе также уточняют, что эти операции касались продажи
газа по ценам, предположительно, ниже рыночных. До прихода в Нефтегаз конце ноября
2018-го Фаворов был управляющим директором и партнером в ЭРУ Трейдинг, одном из
крупнейших частных газовых трейдеров Украины. Проведенное службой комплаенса
Нафтогаза внутреннее расследование установило, что у Фаворова не было конфликта
интересов, поскольку он продал свою долю в ЭРУ Трейдинг, прежде чем занял должность в
Нафтогазе. Компания Эру Трейдинг заявила, что с ноября по декабрь 2018 г. покупала газ у
Нафтогаз Трейдинг "на общих коммерческих условиях", а потому утверждение о покупке
"по заниженным ценам" не соответствуют действительности. Напомним, что в конце
ноября 2018 г. Андрею Фаворову предложили стать руководителем интегрированного
газового бизнеса НАК Нафтогаз Украины. После чего он заявил, что выходит из
менеджмента группы ЭРУ и продает свою долю в компании.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Добыча нефти на Монастырецком месторождении выросла более чем
вдвое благодаря новой скважине "Блаж-10"
30.05.2019

З початку року в Україні видобуто
8,8 млрд м³ газу
07.06.2019

За січень-травень 2019 р. до української газотранспортної системи
надійшло 8,8 млрд м³ газу від вітчизняних газовидобувних підприємств.
Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртрансгаз".
"Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України з
початку року і станом на травень 2019 року у порівнянні з позначкою роком раніше зросло
на 3,5% – до 8,8 млрд куб. м", - ідеться у повідомленні. Зазначається, що українським
споживачам усіх категорій з початку року і станом на травень 2019 року
протранспортовано магістральними газопроводами 13,6 млрд кубометрів газу, що на 12%
менше аналогічного показника 2018 року. В Укртрансгазі також надали інформацію про
рівень запасів газу в сховищах. Так, у січні-травні 2019 року до ПСГ було закачано 2,7 млрд
кубометрів газу, що більше на 27%, ніж за такий самий період 2018 року, а відбір із
підземних сховищ становив 5,1 млрд кубометрів газу (на 29% менше, ніж рік тому). Станом
на 31 травня 2019 року, в ПСГ України зберігаються 11,4 млрд кубометрів блакитного
палива. Це більше на 19%, ніж рік тому, підсумували в УТГ. Як повідомляв Укрінформ, АТ
"Укргазвидобування" за січень-травень 2019 року видобуло 6,44 млрд кубометрів
природного газу. НАК "Нафтогаз України" планує до початку наступного опалювального
сезону закачати до сховищ не менше 20 млрд кубометрів газу для стабільної роботи
газотранспортної мережі у разі припинення імпорту газу з Росії після 1 січня 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 КОМПАНІЇ

Нафтогаз та Укргазвидобування поглиблюють
співпрацю з Халлібартон
27.05.2019

НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укргазвидобування» підписали з ТОВ
«Халлібартон Україна» Меморандум про взаєморозуміння щодо поглиблення
співпраці у сфері надання сервісних нафтогазопромислових послуг.
Участь в підписання взяли голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, т.в.о. голови
правління Укргазвидобування Андрій Фаворов та президент Халлібартон в Східній Півкулі
Джо Рейні. В межах виконання Меморандуму, Халлібартон та Укргазвидобування планують
впровадити на українських газових родовищах передові світові технології в сфері буріння,
капітального ремонту свердловин, цементування, гідророзриву пластів, інтенсифікації
видобутку та 3Д моделювання. Також йдеться про поставку Халлібартон високотехнологічного обладнання та програмного забезпечення задля збільшення обсягів видобутку
українського газу на родовищах Укргазвидобування. УГВ та Халлібартон започатковують
новий напрямок – надання інтегрованих послуг «під ключ» з буріння бічних стовбурів на 26
свердловинах. УГВ прогнозує, що такі роботи дозволять повернути свердловини з
бездіючого фонду та отримати понад 2 млрд куб. м додаткового видобутку впродовж 10
років. Загальна вартість договору на послуги буріння бічних стовбурів складає 2,6 млрд грн.
Укргазвидобування успішно співпрацює з Халлібартон вже понад 1,5 роки. Так, в листопаді
2017 р. компанії уклали договір на придбання програмних продуктів Halliburton-Landmark,
а у березні 2018 р. – мультисервісний договір на закупівлю послуг з оренди бурового
обладнання, долотного та інженерного сервісів. Така співпраця дозволила УГВ підвищити
власний технологічний рівень та збільшити обсяги видобутку українського газу. Н…
Читати повністю >>>
За матеріалами НАК «Нафтогаз України»
Канадці, американці та європейці взяли участь у
нафтогазових конкурсах України
29.05.2019

На запропоновані урядом у лютому 9 нафтогазових ділянок було
подано 22 заяви від 13 компаній, із яких три - іноземні інвестори. Про це
повідомляє Асоціація газовидобувних компаній України.
Зокрема, зацікавленість виявила велика канадська публічна компанія Vermilion
Energy, яка подала заявку на 4 ділянки у партнерстві з Укргазвидобуванням,
американський приватний фонд Sigma Bleyzer у парі з техаською фірмою Aspect Energy, а
також центральноєвропейський холдинг EPH із словацьким оператором Nafta. Найбільший
ажіотаж викликав блок Софіївський (зібрав п’ять заяв), та Зінківська (чотири заяви),
Русанівський (цей блок номінували три компанії), решта - по дві заяви. Також одну заяву
подано на Балаклійську та Бузівську ділянки. Чемпіоном за кількістю поданих заявок стала
держкомпанія Укргазвидобування (дев’ять заявок, із них чотири - спільно з Vermillion
Energy). По дві аплікації зробили українські видобувники Укрнафтобуріння, Укрнафта,
ДТЕК Нафтогаз, Західнадросервіс. По одній заявці подали американська компанія
SigmaBleyzer/AspectEnergy, та чеська EPH, а також українські ГеоАльянс, Навігатор
Комплект і невідома фірма Єврогаз Україна. За даними УП, остання компанія може мати
австрійське коріння. Так, ТОВ "Газ-групп" володіє заправними станціями Glusco, що належали Роснефті через ТНК. Нагадаємо, в 2018 році Україна запровадила онлайн-аукціони на
платформі ProZorro з продажу дозволів на користування надрами. Чому це важливо –
читайте у публікації: "Нова ера у проведенні нафтогазових аукціонів"….
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Канадские инвесторы будут добывать
газ в Украине
30.05.2019

НАК "Нафтогаз Украины" подписал меморандум о сотрудничестве с
канадской нефтегазодобывающей компанией Vermilion о совместном
участии в конкурсах на добычу газа из украинских газовых месторождений.
В случае победы в конкурсах, канадская компания будет инвестировать в добычу
газа. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз". "Это первая большая
нефтегазодобывающая компания со времен Shell, которая решила инвестировать в
Украину с целью добычи природного газа. Сотрудничество в рамках СРП крупнейшей
государственной газодобывающей компании Украины и Восточной Европы Укргаздобыча с
ведущей мировой нефтегазовой компанией Vermilion Energy, которая владеет новейшими
технологиями, может предоставить необходимый импульс для достижения газовой
независимости Украины", — сообщил глава газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов.
Отметим, что Vermilion Energy — международная нефтегазовая компания, акции которой
размещены на Нью-Йоркской и Торонтской фондовой биржах. Ее деятельность
сосредоточена в трех основных регионах: Северная Америка (Канада, США), Европа
(Франция, Нидерланды, Германия, Ирландия, Хорватия, Венгрия, Словакия) и Австралия.
Компания обладает значительным опытом и технологиями в добыче углеводородов на
суше и на море, и в частности полутрадиционных и нетрадиционных залежей. Ранее
сообщалось, что ведущая словацкая нефтегазовая компания Nafta заявила о намерении
стать участником, инвестором и оператором соглашения о разделе продукции —
углеводородов, которые будут добываться на Юзовском газовом участке.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Добыча нефти британской компании с активами в Украине Cadogan
Petroleum plc на Монастырецком месторождении (Львовская обл.) выросла
в 2,2 раза – до 500 bpd (barrels per day/баррелей в сутки).
Согласно сообщению компании, обнародованному на сайте Лондонской фондовой
биржи в четверг, уровень добычи на "Блаж-10" составляет 275 bpd. "Это чрезвычайно
хороший результат для компании. Это хорошо не только потому, что соответствует
лицензионным обязательствам компании, но и потому, что также значительно добавляет к
общему объему производству Cadogan", – приводятся в сообщении слова генерального
директора Гвидо Микелотти (Guido Michelotti). Отметим, компания Cadogan Petroleum
вынуждена остановить добычу на Черемховско-Ступковском месторождении через
непродление спецразрешения Государственной службой геологии и недр Украины. Согласно
сообщению компании на сайте Лондонской фондовой биржи, специальное разрешение
должно было быть продлено до 14 мая этого года. Отмечается, что владеющая лицензией
на этом месторождение компания "Захидгазинвест" считает, что Держгеонадр действовала
без соблюдения законодательства, поэтому предприятие оценивает все возможные
варианты решения ситуации, включая подачу судебного иска. Напомним, компания Cadogan
Petroleum plc по итогам 2018 года получила $1,2 млн чистой прибыли против $1,6 млн
чистого убытка в 2017 году. При этом доход Cadogan Petroleum в 2018 году снизился на
2,7% – до $14,73 млн, валовая прибыль – на 9,5%, до $1,9 млн. "2018 год был хорошим годом
для Cadogan. Компания вернулась к рентабельности после семи лет, продемонстрировав
прибыль в $1,2 млн", – приводятся в сообщении слова генерального директора Гвидо
Микелотти. По словам топ-менеджера, среди факторов, повлиявших на получение Cadogan
чистой прибыли, – восстановление обесцененной дебиторской задолженности, а также
дополнительный валовый доход в сумме $1,72 млн, полученный от передачи ООО
"Захидгазинвест" своих 15% в проекте добычи сланцевого газа. ...
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
НАК «Надра України» та ДП «Укрнаукагеоцентр» взяли активну участь
у міжнародній конференції «Нафтогазова енергетика 2019»
31.05.2019

З 27 по 31 травня 2019 р. на базі Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу відбулася Міжнародна науковотехнічна конференція «Нафтогазова енергетика 2019».
Учасники конференції: представники профільних міністерств та відомств країни,
провідні вітчизняні та іноземні нафтогазовидобувні і сервісні компанії, заклади вищої
освіти, науковці, експерти. У конференції взяли участь Голова правління НАК «Надра
України» Ярослав Климович, заступник директора департаменту з геології та виробництва
Віктор Бугай та заступник Генерального директора, головний інженер ДП
«Укрнаукагеоцентр» НАК «Надра України» Олег Голуб. Олег Голуб презентував доповідь
«Роль НАК «Надра України», ДП «Укрнаукагеоцентр» у підвищенні видобутку нафти і газу в
Україні».
Ідея
доповіді
присвячена
основним
напрямкам
діяльності
ДП
«Укрнаукагеоцентр»: геолого-економічна оцінка родовищ вуглеводнів із захистом в ДКЗ
України та оцінка запасів вуглеводнів за міжнародною системою SPE-PRMS; 3Dмоделювання геологічної будови та системи розробки покладів та родовищ вуглеводнів з
використанням програмного комплексу Petrel; геологічний супровід пошуковорозвідувального буріння та дослідно-промислова розробка покладів нафти і газу, зокрема,
на шельфі Чорного та Азовського морів; газогідродинамічні, газоконденсатні дослідження
свердловин та лабораторне вивчення пластових вуглеводневих систем тощо. Для
керівництва НАК «Надра України» важливе питання наукової діяльності. Вивчається
передовий закордонний досвід з пошуків та розвідки покладів вуглеводнів, зокрема,
нетрадиційних: насамперед газ сланцевих товщ та газ ущільнених колекторів. Розробка
таких покладів неможлива без застосування гідророзриву пласта. У спеціально обладнаній
геомеханічній лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» фахівці проводять дослідження керну.
За їх результатами вдається визначити основні параметри (модуль Юнга, коефіцієнт
Пуассона, оцінка крихкості порід та ін.), які необхідні для проектування та успішного
проведення гідравлічного розриву пласта. Заступник Генерального директора ДП
«Укрнаукагеоцентр» також окремо зупинився на обсягах робіт, які підприємство виконало
на замовлення державних та приватних нафтогазовидобувних та сервісних компаній у 2018
році. Виконання вищезазначеного комплексу робіт і є вкладом НАК «Надра Ураїни», ДП
«Укрнаукагеоцентр» у збільшення видобутку нафти і газу в Україні та наближення нашої
країни до енергонезалежності.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАК «Надра України»
Burisma Group завершила проектные работы по строительству установки по
производству LPG в Харьковской области
03.06.2019

После международной конференции по кибербезопасности Atlantic
Council и Burisma Group состоялась экскурсия на Водяновское
месторождение в Харьковской области.
Участникам тура рассказали и показали последние достижения компании и новое
оборудование. Из всех украинских газодобывающих компаний Burisma - единственная
группа, которая имеет полный цикл производства от сейсмики к добыче, поднятия газа и
его подачи в систему. Благодаря новой установке, в распоряжении группы компаний
возможно производство сжиженного газа. LPG, Liquified Petroleum Gas, в переводе с
английского означает сжиженный нефтяной газ - пропан-бутан. Такой газ получают при
добыче и переработке нефти. В жидкое состояние его переводят во время охлаждения до
критической температуры и последующей конденсации. В таком состоянии газ намного
легче сохранять и транспортировать. Сергей Жеребко, директор "Системойлинжиниринг"
(входит в группу Burisma) сообщил: «На данный момент завершены проектные работы по
установке производства LPG. В ближайшее время будем работать над открытием
кредитных линий для строительства объекта. Его ориентировочная стоимость - 25 млн
долларов». На Водяновском месторождении современное оборудование обеспечивает
максимальный уровень автоматизации технологических процессов, а также
промышленной и экологической безопасности. Burisma Group работает над увеличением
мощности УКПГ на данном месторождении и планирует инвестировать в развитие проекта
дополнительно $10-15 млн. В газодобывающей отрасли Украины весомым является не
только применение новейших технологий, но и соблюдение нормативных требований.
Данный завод позволит компании повысить рентабельность скважин. Вадим Пожарский,
советник Совета директоров и директор по международному развитию Burisma Group,
рассказал об установке комплексной подготовки газа на Водяновском месторождении: «В
холдинге Burisma - 13 газодобывающих компаний. Данное УКПГ - одно из крупнейших и
имеет свои скважины. Сейчас идет реконструкция, после нее его мощность составит более 3
млн кубометров газа в сутки. Это количество газа, которое УКПГ сможет принять от
скважин и выдать в систему. Сегодняшняя переработка газа ежесуточно равна более
полумиллиона кубометров газа, а это весомый показатель». …
Читать полностью >>>
© Лилия Удоденко
По материалам sq.com.ua
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Компания "ДТЭК Нефтегаз" объявило тендер на закупку
установки по производству LPG
03.06.2019

ООО "ДТЭК Нефтегаз" объявило тендер на закупку установки по
производству сжиженного природного газа (LPG) с мощностью переработки
500 м³ сырья в сутки, свидетельствуют данные на торговой площадке ДТЭК.
Сроки поставки – 250 календарных дней, но не позже июня 2020 г. Место поставки
для резидентов – установка предварительной подготовки газа (УППГ) "Олефировка"
(Полтавская обл.), для нерезидентов – морской порт Ильичевск (Одесская обл.). Срок
подачи заявок – до 1 июля 2019 года. Как сообщалось, ранее проектные работы над
установкой по производству LPG с мощностью в 50 тыс. тонн/год завершила Burisma Group.
"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в
структуре группы "ДТЭК". В портфель активов компании входят "Нафтогазвыдобування" и
"Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех
лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях. ДТЭК создан в 2005 году для
управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ,
Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению
предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по
добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Видобуток Укргазвидобування за 5 місяців 2019 року –
6,44 млрд кубометрів газу
04.06.2019

Видобуток АТ «Укргазвидобування» за січень-травень 2019 р.
становить 6,441 млрд куб. м природного газу, що на 145 млн кубометрів
перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Так, впродовж травня компанія видобула 1,3 млрд м³ природного газу на наявній
виснаженій ресурсній базі. За оцінкою міжнародної компанії DeGolyer, станом на 01.01.2019
р., сумарні достовірні та ймовірні запаси газу Укргазвидобування становлять 264,2 млрд м³,
але більшість родовищ УГВ мають низки пластові тиски та високий рівень виснаженості.
Для ефективної роботи на зазначеній ресурсній базі, УГВ залучає власні підрозділи та
співпрацює з провідними міжнародними компаніями за такими напрямками, як буріння
бічних стовбурів, операції з ГРП, колтюбінгові операції, роботи з капітального ремонту
свердловин, встановлення плунжерних ліфтів та інше. Варто зазначити, що для збільшення
видобутку на наявних родовищах, зокрема на території Західної України, УГВ запропонувало українським та міжнародним видобувним компаніям підписати контракт зі збільшення видобутку. Для розширення ресурсного портфелю компанія активно брала участь у двох
раундах електронних аукціонів Держегеонадр та придбала 6 нових ділянок. Окремо варто
відмітити, що Укргазвидобування долучилося до конкурсу Міненерго на укладення угод
про розподіл продукції та подало заявки щодо розробки 9 площ, 4 з яких УГВ планує
розробляти спільно з провідною міжнародною публічною компанією Vermilion Energy.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Укргазвидобування»
Полювання на «Дельфіна»: хто поклав око на найбільшу
газоносну ділянку в Чорному морі?
07.06.2019

Самостійно добувати нафту й газ у Чорному морі, де є величезні
поклади вуглеводнів – це частина стратегічного плану України для
зменшення енергетичної залежності від Росії.
Для цього Україна в 2011 році навіть закупила дві бурові установки – щоправда, з
великою переплатою – більш відомі як «вежі Бойка». Та зрештою їх забрала Росія – разом із
анексією Криму. Тож, на сьогодні, в держави немає достатніх власних потужностей для
розробки Чорноморського шельфу. Відтак, вона оголосила конкурс на залучення
приватного партнера для розробки морської ділянки «Дельфін» – однієї з найбільших
газоносних ділянок у Чорному морі. Переможець відбору отримає її в користування на 50
років, щоб заробляти самому й віддавати державі 11% видобутих вуглеводнів. Утім,
дослідивши умови конкурсу, «Схеми» виявили, що він може бути «заточений» під одну
«проблемну» американську фірму.
За 130 кілометрів від Одеси в Чорному морі розташоване Одеське газове родовище,
за ним – Голіцинське і Штормове. До весни 2014 року його розробляло українське державне
акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз». Утім, у 2014 році Росія анексувала Крим і
захопила 9 із 10 родовищ, на розробку яких отримав ліцензії український
«Чорноморнафтогаз». Тепер їх контролює клон – «Черноморнефтегаз», зареєстрований за
російським законодавством. Контролює разом із українським газопроводом, побудованим
Україною. Росіяни захопили навіть ті об'єкти на шельфі, які розташовані ближче до
материкової України, ніж до Криму. Остання відома публічна спроба української сторони
з’ясувати, що на українських газовидобувних об’єктах роблять озброєні люди під
російськими прапорами, була у вересні 2017 року. Державна прикордонна служба України
оприлюднила у мережі відео, на якому заступник начальника штабу Одеського загону
морської охорони Ярослав Грабовський запитує у росіян по радіозв'язку про причини
їхнього перебування поблизу українського газового родовища Штормове. Колишній
постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін пояснює: «На всіх
установах «Чорноморнафтогазу», які знаходяться на шельфі Чорного моря, перебувають
росіяни – як технічний персонал незаконного підприємства, що здійснює видобування, так і
представники відповідних спецслужб і збройних сил Російської Федерації». У квітні 2019
року український уряд, тимчасово втративши контроль над 90% освоєних родовищ у
Чорному морі, оголосив конкурс на укладення угоди про розподіл вуглеводнів – тобто,
нафти і газу. Їх пропонують знайти в Чорному морі, у межах ділянки «Дельфін» – і ділитися
видобутим із державою. Угода передбачає, що така співпраця триватиме півстоліття.
Полювання на «Дельфіна». «Дельфін» – це майже 9,5 тисяч квадратних кілометрів
моря. Ця ділянка більша, ніж, наприклад, уся територія Республіки Кіпр. У конкурсній
документації, оприлюдненій Міністерством енергетики йдеться, що ресурсна база
оцінюється у 286 мільйонів тонн умовного палива. А до потенційного інвестора висунуто
вимоги: півтора мільярда гривень інвестицій на розвідку; щонайменше 5 свердловин за
перші п’ять років; державна частка прибуткової продукції має становити не менше 11%. На
додачу – один неприємний нюанс. У межах ділянки – захоплені українські газовидобувні
об’єкти і озброєні росіяни на них. Проте вони в ділянку не входять – їх дбайливо звідти
«вирізали». Експерти підтверджують, що запропонований урядом «Дельфін» – це більш ніж
перспективна ділянка, там і справді можна знайти значні запаси вуглеводнів. «Шельф на
сьогодні розвіданий менше, ніж на 3%, – розповідає директор енергетичних програм
Центру Разумкова Володимир Омельченко. – І можливість знайдення великих запасів
нафти та газу там достатньо висока». Хто ж поклав око на ці 9,5 тисяч квадратних
кілометрів моря із потенційними майже трьома сотнями мільйонів тонн сировини –
українці дізнаються дуже скоро. Адже вже 12 червня 2019 року спливають відвіданий 60денний термін для подачі заявок. Тоді відбудеться розкриття пропозицій міжвідомчою
комісією з розподілу ресурсів, яку очолює міністр енергетики Ігор Насалик. Проте наразі
невідомо, скільки надійшло заявок і наскільки великий інтерес до родовища. Але один
претендент зайняв про активну позицію.
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Техаський ініціатор. Frontera Resources – це компанія з американським корінням,
яка сама ж і ініціювала проведення конкурсу. Учасники ринку енергетики припускають, що
саме під неї цей конкурс і організували нашвидкоруч. При цьому, аналіз діяльності цієї
фірми викликає сумніви, що угода із нею буде оптимальним варіантом для української
держави. У 2015 році вперше про цю компанію із високої трибуни згадали українські
посадовці. Того ж року було підписано дві угоди про наміри – з державним НАК
«Нафтогазом» та його структурою – «Укргазвидобуванням». Утім, ці угоди досі не
закріпилися підписанням контрактів. Так само, як не з'явився і анонсований тодішнім
прем'єром LNG-термінал. Але через кілька років саме Frontera Resources, не реалізувавши
попередню ініціативу – виступила вже з новою: провести конкурс в Україні на розподіл газу
і нафти з Чорного моря. І уряд такий конкурс оголосив. Що це за фірма, яка так хоче
працювати на «Дельфіні»? Дві ключові особи компанії – це Стів Нікандрос, почесний
президент Frontera Resources, бізнесмен, колишній член міжнародної консультативної ради
Atlantic Council. Та Заза Мамулаішвілі – співзасновник, член правління Frontera, бізнесмен
грузинського походження. Центральний офіс компанії знаходиться у Техасі. Однак бізнесінтереси Frontera переважно зосереджені у Грузії та Молдові. Тож «Схеми» дослідили успіхи
роботи компанії у цих країнах.
Молдовський досвід. У 2016 році уряд Молдови так само, як і в Україні, провів
конкурс на вивчення і розробку надр. І на площі ще більшій, ніж «Дельфін» – 12 тисяч
квадратних метрів суходолу. Сталося це, як і в Україні, після консультацій з Frontera
Resources. І ця компанія виграла конкурс, обійшовши єдиного конкурента – розповідає
журналістка-розслідувачка Вікторія Додон. «Представником фірми-конкурента був
колишній співробітник Frontera Resources, – пригадує Додон. – Це, і ще інші деякі спірні
питання, які передували конкурсу, дають нам підстави думати, що конкурс був фіктивний».
При чому, у своїй заявці на молдовський конкурс, компанія вказала, що інвестувала 300
мільйонів доларів в Україну – чого, як йдеться у розслідуванні колег, насправді не
відбулося. Але найголовніше: отримавши 12 тисяч квадратних кілометрів площі, каже
журналістка, Frontera Resources досі не провела жодних робіт, передбачених угодою, яку
уклали ще два з половиною роки тому. За словами Вікторії Додон, представники компанії
так і не прибули до Молдови: «Усе стоїть на місці. Компанія також не надала жодної
інформації про кількість нафти або газу, яку вони думають, що можуть знайти, або знайшли
в Молдові. Хоча вони обіцяли, що будуть інвестувати принаймні 500 мільйонів доларів в усі
роботи, що відкриють сотні нових робочих місць, і що поставлять на ринок не менше ніж
100 мільйонів барелів нафти».
Грузинський досвід. У Грузії Frontera підписала угоду про розподіл ресурсів ще у
1997 р. За цей час, розповідають місцеві журналісти, компанія пробурила кілька свердловин
і почала постачати газ, якого вистачає лише для внутрішнього ринку. Хоча до цього були
обіцянки і про експорт. А низка фінансистів, а також тодішній міністр енергетики Грузії,
колишній футболіст Каха Каладзе відкрито звинувачував компанію у тому, що вона
спеціально завищує реальні показники запасів нафти і газу в Грузії. Грузинський журналіст
і керівник департаменту інформації медіакомпанії «Кліп-Арт» Мамука Куціані розповідає,
що спершу Frontera заявила про виявлення у східній Грузії родовища природного газу
обсягом 5,31 мільярда кубічних метрів. Після появи інформації про те, що в Грузії знайшли
газ, грузинські фінансисти спостерігали, як акції Frontera на Лондонській біржі зросли на
шість відсотків.
Проблемний фаворит. Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній
України Роман Опімах пояснює відсутність необхідного досвіду імовірним посередництвом,
яке здійснює компанія: «Наскільки я розумію, Frontera досить близько до компаній, які є
певними посередниками. Тобто, вони беруть на себе ризик зробити таке пакетне рішення,
вийти в якусь країну, домовитися про отримання певної ділянки. Вони обіцяють
інвестувати в неї і проводити певну програму робіт. А потім, коли вони виграють,
починають шукати компанію, яка може приєднатися до них і допомагати в реалізації цього
процесу. Або просто продати цю ділянку комусь іншому». Більше того – Frontera Resources є
збитковою, судячи з її фінансового звіту за частину 2017 та 2018 років. На прохання «Схем»
його також проаналізував інвестбанкір і керуючий партнер Capital Times Ерік Найман. Каже
– фірма «хронічно» збиткова. «Вона хронічно збиткова. Їм не вдається заробляти гроші. При
чому вони так проїдають капітал, якого не так вже й багато. У них дефіцит власного
капіталу. Мінус 37 мільйонів доларів власний капітал і збитки щорічні генеруються в
районі – по кілька мільйонів доларів на рік» – аналізує Найман.
Інтереси до України. Для входу на український ринок, Frontera заснувала тут дві
дочірні компанії. Їхні українські директори – це дві найняті бухгалтерки, які не мають
стосунку до нафто- і газовидобутку. За інформацією джерел «Схем» у податковій обидва
підприємства не зареєстровані платниками ПДВ – а, отже, не мають суттєвих оборотів. У
2018 році в них був відсутній дохід, мали місце тільки витрати на суму в 23 тисячі гривень.
За телефонним номером відповіли співробітники, які відхрестилися: «Ми ведемо
бухгалтерію цієї компанії, але ми не є цією компанією». «Схеми» також намагалися
отримати коментарі безпосередньо з американського офісу фірми Frontera Resources –
надіслали лист з переліком запитань щодо попередньої діяльності фірми та планів щодо
приходу в Україну. Але до ефіру відповіді так і не надійшло. За американськими
телефонами компанії постійно спрацьовує автовідповідач.
Чий буде «Дельфін»? В Україні стислий термін прийому заявок на конкурс – лише 2
місяці. Водночас, на попередньо організовані конкурси було відведено більше часу,
приміром, на 9 ділянок на суходолі, меншою площею – 90 днів. Час може грати на руку
компанії Frontera Resources. Великі гравці світового ринку за такі терміни можуть не
встигнути вивчити всю документацію та взяти участь, кажуть в Асоціації газовидобувних
компаній України. І вже звернулися до Кабміну з проханням продовжити терміни прийому
заявок на розподіл ділянки «Дельфін». Так, Роман Опімах наводить приклади з-за кордону:
«Ми подивилися ті ліцензійні раунди, які відбуваються в Хорватії – 6 місяців, в Ізраїлі – 7
місяців, який проходив в Мексиці, який проходить в Великобританії і в Бразилії. Тобто,
всюди строк від 4 до 7 місяців. І коли я кажу про 4 місяці, то це країна як Великобританія,
вона надає інвестору повний доступ до геологічної інформації». «Два місяці для серйозного
гравця є нереальними строками», – підсумовує він. Але голова конкурсної комісії і міністр
енергетики Ігор Насалик не бачить сенсу продовжувати термін прийому заявок. І запевняє:
Frontera на конкурсі доведеться ще позмагатись – з іншими серйозними компаніями, які за
словами міністра, висловили інтерес до конкурсу. Але їх назвати поки не може. Але чи не
стануть на заваді інвестору російські силовики? Колишній постійний представник
президента України в АР Крим Борис Бабін вважає, що такі роботи на чорноморському
шельфі пліч-о-пліч з росіянами можливі лише за однієї умови: «Будь-які дослідницькі
роботи на цій території безумовно росіянами будуть всіляко припинятися лише за одним
виключенням: якщо ці роботи будуть вестися в їхніх інтересах. Якщо хтось буде інвестувати
гроші у відповідні роботи, це буде означати одне: він буде діяти за згоди окупаційного
уряду, уряду РФ, і, вочевидь, в інтересах цього уряду». Втім, міністр енергетики і керівник
міжвідомчої комісії Ігор Насалик заспокоює: якщо прийде американський інвестор – його
захистить американський авіаносець. Уже найближчим часом стануть відомо, чи справді до
українського чорноморському шельфу встигли висловити інтерес й інші компанії, та які
саме. «Схеми» продовжать ретельно стежити за перебігом цього масштабного державного
конкурсу. І сподіваються на отримання коментарів від фірми Frontera Resources.
Читати повністю >>>
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ПриватБанк продал бывшую нефтебазу
«Привата» в Броварах

Польская UNIMOT и украинская Wexler открыли первый
в Украине АЗК швейцарской сети AVIA
11.06.2019

АО «ПриватБанк» на электронных торгах в системе CETAM продало
нефтебазу в Броварах, которая ранее принадлежала группе «Приват». Об
этом свидетельствуют результаты аукциона от 7 июня.
Нефтебаза находится по адресу: Киевская обл., г. Бровары, ул. Олега Оникиенко, 127
а. Ее общая площадь -1602,9 кв.м, площадь земельного участка на котором она находится 17 439,00 кв.м. Объект продан за 14 млн грн. При этом стартовая стоимость была
установлена на уровне 4,55 млн грн. Всего в аукционе принимало участие восемь компаний.
Название победителя не раскрывается. Как сообщал enkorr, на торги 7 июня выставлялось
9 нефтебаз в Житомирской области (25,693 млн грн) и одна - в Броварах Киевской области.
Всего, «ПриватБанк» через OpenMarket (ГП «СЕТАМ») продает 34 нефтебазы в семи
областях Украины общей стартовой стоимостью 120,544 млн грн. На аукционы были
выставлены четыре нефтебазы в Запорожской области (стартовая цена – 10,9 млн грн),
семь нефтебаз в Кировоградской области (35,7 млн грн), десять нефтебаз в Сумской
области (18,3 млн грн), одну нефтебазу в Харьковской области (2,45 млн грн), две
нефтебазы в Хмельницкой области (23 млн грн). Напомним,
весной 2018 г. в
«ПриватБанке» заявили, что 26 компаний, которым в финансовый лизинг передано 248 АЗС
и нефтебазы, не рассчитываются по своим обязательствам. Тогда стоимость активов банк
оценил в 324 млн грн при балансовой стоимости 6,3 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА
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WOG открыла новый АЗК
в Днепре

Рынок нефтепродуктов Украины:
обзор 2019 года

12.06.2019

29.05.2019

Обострения в кризисных точках мира и рост числа военных
конфликтов больше не поддерживают рост нефтяных котировок. Об этом
сообщает служба новостей агентства marketing.rbc.ua
Еще 16 мая цена барреля нефти марки Brent достигала $72,9, то к понедельнику, 27
мая, просела к $67,4 и дальше движется вниз. Но на украинских заправках удешевление
сырой нефти пока мало сказывается. В отличии от эталонной нефти которая просела на
$5/барр, средняя розничная стоимость дизтоплива и бензина А-95 в Украине упала всего на
несколько копеек. В рознице цены по-прежнему держатся на 29,9 грн./л и 30,5 грн./л,
соответственно. Мелкий опт на падение нефти отреагировал снижением расценок до 23
грн./л и 25,8 грн./л, соответственно. Наш рынок не первый раз игнорирует всемирное
удешевление, более того — это уже стало традицией. Хотя и не очень приятной для
водителей. UBR.ua попытался выяснить повторится ли тенденция в этот весенне-летний.
Разница между мировыми и украинскими ценами на нефть. Традиция
медленного реагирования Украины даже на резкие снижения мировых нефтяных цен
много лет исходила из ущербной корпоративной и производственной структуры нашего
рынка. Недавно она получила шанс изменится вместе с властью: государство имеет прямые
рычаги управления отраслью, поскольку управляет трубопроводной монополией
«Укртранснафта» и двумя нефтяными терминалами в Порту Пивденном и в Херсоне.
Тарифными скидками на этих активах власть могла бы получить отраслевой рост. Но
рычаги не используются, причем в основном по политическим, а не по каким-то
объективным причинам. Начатые еще в 2014 году военные действия украинские власти не
восприняли как форс мажор, и весьма неспешно приняли государственную нефтяную
стратегию только к 2018 году. При этом вполне благородные задачи нефтяной стратегии
Украины никак не сказались на тактике. Она исходила из открытого противостояния
властей с группой «Приват» Игоря Коломойского и одновременного удовлетворения
властями интересов двух нефтекомпаний-фаворитов. Развитию рынка это не помогало.
Главные на рынке нефтепродуктов Украины. Фаворитами украинская пресса, вопервых, считала группу компаний WOG. Ее ключевые фигуры, к примеру Степан Ивахив,
связаны с провластной парламентской фракцией «Воля Народа». Крупный учредитель WOG
Иван Дыминский долгое время был бизнес-партнером главы Минтопэнерго Игоря
Насалыка по управлению компанией-импортером «Тирас Петроль». Фаворитизм
учредителей WOG проявлялся и в том, что государство в лице Фонда госимущества
закрывало глаза на принадлежащий группе и давно остановленный Херсонский НПЗ.
Когда-то он был крупнейшим в странах Черного моря заводом производителем флотского
мазута и темных нефтепродуктов. Вторым фаворитом власти на украинском нефтяном
рынке пресса называет Glusco и Proton Energy. Торговых агентов подсанкционной
российской компании «Роснефть». Они явно не выполняют инвестиционные обязательства
перед ФГИУ по принадлежащему им украинскому Лисичанскому НПЗ. Страны Каспия
вместе с Китаем имеют возможность заставить РФ «открыть трубу» на этот гигантский
НПЗ, и тогда структура украинского нефтяного рынка стала бы совершенно иной. Но пока
Glusco и Proton в 2014-2019 годы заглушали свой НПЗ и процветали на импорте, в Киеве
предпочитали не сотрудничать в продуктивной нефтяной политике с континентальным
Китаем и Казахстаном. Складывалось впечатление что в Киеве кто-то получает хорошие
бонусы, не создавая дискомфорта для «Роснефти» и Proton Energy.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
В Одессу прибыло 85 тыс. т азербайджанской
нефти для Кременчугского НПЗ
11.06.2019

Танкер Nissos Paros с 84,9 тыс. т нефти для Кременчугского НПЗ
прибыл в Одессу. Судно с азербайджанской нефтью вышло грузинского
порта Супса 8 июня и 10 июня пришвартовалось в Одессе.
По итогам 5 мес. 2019 г. «Приват» импортировал 267 тыс. т нефти, что на 9% (на 26
тыс. т) меньше, чем за аналогичный период 2018 г. Напомним, в апреле-мае 2019 г.
компании «Привата» приобрели 50 тыс. т нефти Аzeri Light для НПЗ в Кременчуге на
электронных аукционах «Укртранснафты». Как сообщало издание enkorr, в конце 2016 г.
«Укртатнафта» подписала контракт с азербайджанской компанией SOCAR на ежегодную
поставку 1,3 млн т азербайджанской нефти для переработки на Кременчугском НПЗ. В 2017
г. импорт составил 950 тыс. т, в 2018 г. - 670 тыс. т. Морской импорт нефти и
нефтепродуктов будет центральной темой международной конференции Black Sea
Petroleum Trading 2019, которая пройдет 18 июня в Одессе. Регистрация доступна на сайте
«А-95». Проектная мощность Кременчугского НПЗ составляет 18,6 млн т, но фактическая
мощность завода сущесвтенно ниже. В октябре 2007 г. оперативный контроль над
«Укртатнафтой» установила группа «Приват». В 2018 г. поставки нефти и конденсата
трубопроводным и железнодорожным транспортом на Кременчугский НПЗ составили 2,2
млн т против 2,29 млн т в 2017 г. В 2018 г. завод произвел 652,6 тыс. т ДТ (10% рынка),
693,2 тыс. т бензинов (36% рынка) и 225 тыс. т авиакерсина (28,5% рынка).
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
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Польская компания UNIMOT и украинская Wexler Group открыли
первый на территории Украины автозаправочный комплекс (АЗК) под
брендом швейцарской сети AVIA компании AVIA Association.
Планируется, что до конца этого года в Украине будет открыто 15 АЗК AVIA, три из
них в Киеве - в Дарницком, Оболонском и Печерском районе. Как сообщалось, Швейцарская
международная сеть автозаправочных станций Avia Association в лице польской Unimot
подписала с поставщиком светлых нефтепродуктов Wexler Group меморандум о
сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе Украины. Ранее сообщалось, что
Unimot получила разрешение от швейцарской Avia International на использование бренда в
Украине и заявила о планах по открытию в стране в 2019 г. первых АЗС. Также сообщалось
о планах Wexler Group значительно увеличить свое присутствие на розничном рынке
нефтепродуктов Украины. Avia была создана в 1927 г. как объединение нескольких
импортеров нефти в Швейцарии. В 1960-м к ней присоединился ряд международных
компаний, в результате чего образовалась Avia International. Сегодня присутствует в
Швейцарии, Бельгии, Болгарии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Австрии,
Польше, Португалии, Сербии, Испании, Чехии, Венгрии. Unimot S.A - энергокомпания, в
сферу деятельности которой входит импорт, торговля нефтепродуктами, сжиженным и
природным газом и электроэнергией. Wexler Group является одним из крупнейших
поставщиков светлых нефтепродуктов в Украине. Объединяет такие предприятия, как
"Анвитрейд", "Яуснь Транс 27", "Терминал Ойл", "OPTIMUS-LPG", "Optimus Oil
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Сеть АЗК WOG открыла новый автозаправочный комплекс в г. Днепр.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает служба
новостей портала enkorr.com.ua
Объект начал работу в июне 2019-го по адресу г. Днепр, Индустриальный р-н, ул.
Марии Лисиченко, 6 (Героев Гражданской войны). В компании отметили, что станция
построена с нуля и оборудована тремя топливнораздаточными
колонками с
конфигурацией 4х8. На новом АЗК реализуется пять видов топлива — ДТ, ДТ+, М-95, А-95,
М-92. На АЗК также установлен АГЗП модуль. В торговом зале работает WOG MARKET, где
клиенты могут приобрести продукты питания, напитки, автохимию и другие мелочи.
Также обустроено WOG CAFE. Объект стал двадцать вторым в Днепропетровской области.
Напомним, Волынский окружной админсуд рассматривает иск ООО “ВОГ Ритейл” к Офису
крупных налогоплательщиков ГФС (в деле №803/1118/16) об отмене налоговых
уведомлений-решений от 19.07.2016, которыми предприятию была увеличена сумма
денежного обязательства по акцизному налогу на 417 млн грн (из которых 277,8 млн грн –
основной платеж, а 138,9 млн грн – штрафные санкции). Согласно судебным материалам,
соответствующие налоговые уведомления-решения были приняты на основании акта
налоговой проверки ООО «ВОГ Ритейл» от 04.07.2016, проведенной за период с 27.07.2011
по 31.12.2015. Как отмечалось, ООО “ВОГ Ритейл” не соглашалось с выводами налоговиков
на том основании, что продажа горючего в 2015 году через сеть АЗС осуществлялась как
конечным потребителям для их личного некоммерческого использования (что является
объектом налогообложения акцизным налогом по реализации субъектами хозяйствования
розничной торговли подакцизными товарами), так и субъектам хозяйствования для
коммерческого или производственного использования (не является объектом
налогообложения акцизным налогом). ООО “ВОГ Ритейл» является одной из ключевых
структур в сети АЗС WOG (входит в группу “Континиум”). Среди конечных бенефициаров
этой компании – Роман и София Еремеевы (дети покойного нардепа Игоря Еремеева),
нардеп Степан Ивахив и бизнесмен Сергей Лагур. Как писал Finbalance, еще одна структура,
подконтрольная С. Ивахиву и детям И. Еремеева, – ЗАО “Дубномолоко” (выпускает твердые
и плавленые сыры под торговой маркой «Комо») – подала иск к Офису крупных
налогоплательщиков ГФС с требованием отменить налоговые уведомления-решения,
которыми компании выставлено требование уплатить налоги и штрафы на 145 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Суд подтвердил штраф для ОККО за участие
в "газовом сговоре"
13.06.2019

Апелляционный суд встал на сторону Антимонопольного комитета в
первом из десяти исков, поданных участниками рынка на решение комитета
о "сговоре" на рынке сжиженного газа, который по мнению комитета имел
место в августе 2017 г.
Такое решение 6 июня принял Северный апелляционный хозяйственный суд по иску
ООО "ОККО-Ритейл", сообщает enkorr. Таким образом, это первое решение суда по
антимонопольному расследованию, которое вступило в законную силу. "Изложенные в
обжалованном решении выводы Антимонопольного комитета соответствуют фактическим
обстоятельств дела, нормам материального права, являются законными и
обоснованными", — говорится в решении апелляционного суда. Решение суда изложено на
23 страницах. Претензии АМКУ к ООО "ОККО-Ритейл", как и к остальным 9 компаниям,
сводятся к следующему: они якобы похожим образом повышали розничные цены СУГ в
августе 2017 г., но при этом объективных оснований для такого поднятия цен не было. К
такому выводу комитет пришел после корреляционного анализа розничных цен 6
операторов рынка. "Размер коэффициентов корреляции между рядами розничных цен СУГ,
которые устанавливали ответчики в период июля-августа 2017 г., свидетельствуют о
взаимозависимости ценовых траекторий, что является признаком их практически полной
схожести", - говорится в решении суда. Таким же путем АМКУ обосновал "отсутствие
объективных оснований для поднятия цены" - сравнив динамику розничных и закупочных
цен. "Ответчики по делу повышали цены на уровне со своими конкурентами, не принимая
во внимание закупочные цены СУГ в соответствующий период как основной ориентир при
формировании розничных цен". Аргументы участников рынка, в том числе ООО "ОККОРитейл", что на уровень цен влияли другие объективные факторы, как например дефицит
ресурса, Антимонопольный комитет и суд не приняли. 21 июня 2018 г. АМКУ оштрафовал
пять операторов рынка на общую сумму 40,995 млн грн, обвинив их в сговоре на
розничном рынке автогаза в августе 2017 г. Крупнейший штраф от АМКУ получила группа
WOG - 14,79 млн грн, "Надежда" была оштрафована на 11,97 млн грн, ОККО - на 6,41 млн
грн, "БРСМ-Нафта" - на 4,55 млн грн, "Авантаж 7" - на 3,27 млн грн. Все пять участников
рынка, которых Антимонопольный комитет обвинил в сговоре на рынке сжиженного газа и
оштрафовал на 41 млн грн, обжаловали это решение в суде. Отметим, в мае 2019 года АМКУ
оштрафовал на 77 миллионов гривень сети АЗС WOG, SOCAR и ОККО за сговор в сегменте
торговли высокооктановыми бензинами и дизельным топливом.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
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МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

 ВАПНЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВИДОБУТОК ВАПНЯКІВ. ВИРОБНИЦТВО ВАПНА

 ГРАНІТНО-ЩЕБЕНЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Житомирщині скасували спецдозвіл на видобування граніту, яке
видали протиправно без проведення аукціону

Известное дело: сколько известняка производят
и импортируют в Украину
03.06.2019

Житомирським окружним адмінсудом підтримано позицію
прокуратури Житомирщини про протиправність виданого товариству
спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування
граніту.
Установлено, що згідно протоколу Державної комісії України по запасах корисних
копалин апробовано балансові запаси Маславського 1-го родовища, що знаходиться у
Хорошівському районі, який в подальшому, постановою Сьомого апеляційного
адміністративного суду від 24.01.2019, скасовано з підстав його протиправності. Однак,
Державною службою геології та надр України з урахуванням указаного протоколу
товариству з обмеженою відповідальністю в позааукціонному порядку видано спеціальний
дозвіл на користування надрами з метою видобування граніту. Прокуратурою області
оскаржено законність надання спеціального дозволу на користування надрами товариству
на підставі зазначеного протоколу. Позицію прокуратури області щодо протиправності
спеціального дозволу підтримано адміністративним судом та визнано протиправним і
скасовано спеціальний дозвіл на користування надрами, виданий Державною службою
геології та надр України приватному товариству для видобування граніту ЦентральноКруківської ділянки Маславського 1-го родовища площею понад 8 га.
Читати повністю >>>
За матеріалами 1.zt.ua
СБУ спільно з ДБР викрили рейдерів на захопленні підприємства
та вимаганні 10 мільйонів гривень
04.06.2019

Правоохоронці викрили протиправну діяльність групи осіб, які
організували рейдерське захоплення майна та майнових прав власника
гранітних кар’єрів у Житомирській та Полтавські обл. на суму майже
230 млн грн.
Правоохоронці встановили, що для здійснення рейдерського захоплення учасники
угруповання залучили посадовця Державної служби геології та надр України, а також інших
посадових осіб контролюючих та правоохоронних органів. Силовики задокументували, що з
грудня 2018 до червня 2019 року для захоплення підприємства були вчинені завідомо
безпідставні правочини: реєстраційні дії внесено до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб з використанням підроблених документів, зокрема печаток та штампів
підприємства. За повернення одного із кар`єрів від власника бізнесу зловмисники вимагали
10 мільйонів гривень. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст.
206-2, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України правоохоронці задокументували, що
організатори механізму протиправно заволоділи приватним майном та вимагали від
підприємця 390 тисяч доларів США за повернення власності, погрожуючи передати його
третім особам. Вони також вимагали 30 тисяч доларів США за поновлення ліцензії на
видобування надр та оформлення акту перевірки кар’єру представниками Державної
служби геології та надр України без виявлених порушень. Під час досудового слідства
встановлено, що службовці Державної служби геології та надр України через перевірки у
сфері надрокористування здійснювали тиск на представників підприємства для того, щоб
вони не чинили спротив рейдерському захопленню. На початку червня 2019 року
правоохоронці затримали двох учасників рейдерської схеми під час отримання 390 тисяч
доларів США за повернення бізнесу та 25 тисяч доларів США за «вирішення питань» з
працівниками Держгеонадрів. Пізніше було затримано ще двох співучасників кримінальної
оборудки. «Гарний приклад спільної роботи СБУ та ДБР», – наголосив т.в.о Голови СБУ Іван
Баканов. «Спільною роботою ДБР та СБУ довели, що можна захистити підприємців,
встановити справедливість та притягнути винних до відповідальності, навіть якщо
злочинці простягли свій вплив на правоохоронні та державні органи. ДБР – союзник для
всіх, хто захищає підприємців та закон», – зазначив директор ДБР Роман Труба. Загалом
проведено десять обшуків у Києві та двох областях України, зокрема у Голови Державної
служби геології та надр України, у Центральному міжрегіональному відділі департаменту
державного геологічного контролю державної служби геології та надр України та в одному
з банків, де рейдери отримали гроші. До реалізації даного провадження задіяно понад 70
працівників: слідчі Теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому; оперативні
працівники військової контррозвідки СБУ; процесуальні керівники Генеральної
прокуратури України; співробітники спецпідрозділу «Альфа» СБУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами пресцентру СБУ

 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГП "Артемсоль" перечислило в бюджет 13,373 млн грн штрафа
за злоупотребление монопольным положением
12.06.2019

Госпредприятием "Артемсоль" перечислило в бюджет 13,373 млн грн
штрафа за злоупотребление монопольным положением, сообщил глава
АМКУ Юрий Терентьев на странице в соцсети Facebook.
"ГП "Артемсоль" уплатило в бюджет штраф за злоупотребление монопольным
положением в размере 13,373,052 млн грн. Предприятие-монополист устанавливало
дискриминационно различные условия приобретения продукции для различных
субъектов, что ставило их в неравное положение", - написал он. Как сообщалось,
Хозяйственный суд Киева подтвердил 13,4 млн грн штрафа за нарушение
антимонопольного законодательства госпредприятием "Артемсоль". В ноябре 2018 года
АМКУ оштрафовало госпредприятие на 13,373 тыс. грн. По данным ведомства, компания
применяла разные цены по равнозначным договорам купли-продажи и дилерским
контрактам, а также безосновательно отказывалась продавать соль потенциальным
заказчикам и дилерам. "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и
реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы.
Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области.
Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран мира. "Артемсоль" в 2018 году увеличила
производство соли на 22,4%, до 2,1 млн тонн. Доля экспорта составила свыше 45% – 952
тыс. тонн (+25% к 2017 году).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Производители известняка ставят на рост производства и экспорта
металлургической продукции. Как следствие, они ожидают роста отдельных
сегментов своего рынка.
Согласно прогнозу Украинской ассоциации известняковой промышленности
(УАИП), в этом году добыча известнякового камня должна вырасти на 5%. На столько же
может увеличиться производство извести. А вот выпуск известняка, как ожидается,
напротив, сократится. Тем временем объемы импорта продолжат расти.
Главный потребитель. Металлургия для известняковой отрасли – основной
покупатель. ⅔ объема приходится именно на предприятия горно-металлургического
комплекса. Считается, что при производстве тонны стали или чугуна используется
примерно 50 кг негашеной извести. Известь является основным шлаком, очищающим
железную руду. Известняк применяется в качестве флюса, который добавляют к руде для
снижения температуры плавления. Известняковые продукты при плавлении образуют
защитный слой шлака на поверхности стали. Это уменьшает потери тепла и позволяет
экономить энергоресурсы. Известь также используется для обработки воды. «Если
сравнить с предыдущими годами, когда в металлургии использовали около 70% известняка, то мы наблюдаем в прошлом году небольшой спад до 66%. Это обусловлено
прекращением производства на востоке страны. Небольшой рост обусловлен возобновлением производства. На конец 2019 год мы прогнозируем потребление известняка на
аналогичном уровне», – объясняет Роман Гладуненко, исполнительный директор УАИП.
Основной производитель. В последние годы в известняковой отрасли наблюдается
тенденция к укрупнению игроков. По результатам 2018 года тройка лидеров увеличила
свои доли, заняв совокупно 74% всего производства. Хотя еще в прошлом году, уверяют в
УАИП, они занимали 67%. При этом Новотроицкое рудоуправление и группа ГДП
увеличили свои доли незначительно. А вот Тернопольский карьер укрепил свое
присутствие на рынке сразу на 5 процентных пунктов по сравнению с 2017 г. Наиболее
значительный спад произошел на мелких карьерах – 63% к прошлому году. УАИП
прогнозирует, что в этом году добыча известнякового камня вырастет на 5% по сравнению
с предыдущим годом – до 15,7 млн т. «На 2019 год мы ожидаем небольшого роста в целом
на рынке известнякового камня. В прошлом году рост рынка был обусловлен увеличением
объемов импорта», – уточняет Роман Гладуненко. Объем рынка извести должен
увеличиться тоже на 5% по сравнению с прошлым годом – до 2,6 млн т. А вот производство
известняка, как ожидается, должно сократиться на 2% – до 11,9 млн т.
Ключевой імпортер. По данным УАИП, в начале 2019 г. продолжилась многолетняя
тенденция к увеличению импортных поставок. За первые три месяца года ввоз известняка
из-за границы увеличился на 12% – до 0,8 млн т. А март показал рекордный за все годы
наблюдений объем импорта – 317 тыс. т. Разумеется, самый крупный потребитель
продукции диктует правила игры как для внутреннего производителя, так и для
импортера. «Мы используем отечественный известняк в небольшом количестве только для
сталеплавильного производства. Известняк с карьеров Западной Украины нам не подходит.
Он имеет очень слабую прочность, поэтому по прибытию он покрывается пыльным
налетом. При попадании влаги образуется грязь, которая забивает конвертеры и может
привести к снижению производства. Поэтому мы импортируем известняк из Молдовы», –
поясняет Альберт Жиляков, руководитель отдела сырья и топлива меткомбината
«Запорожсталь». Зато на рынке извести ситуация значительно более благоприятная для
внутреннего производителя. Импорт извести никогда не превышал в Украине и сотой доли
объема внутреннего производства. Правда, в течение нескольких последних лет в стране
наблюдался умеренный рост импорта. А в 2018 году он составил 22%. Однако уже в первом
квартале 2019 года направление тренда сменилось и объемы ввоза извести снизились на
6%. Качество продукции внутреннего производства вполне устраивает потребителя. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам gmk.center
 БУРШТИНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Financial Times: Копачі в Україні сприяють
обвалу цін на бурштин
03.06.2019

Масивний бум вартості бурштину, підживлюваний Китаєм впродовж
минулого десятиліття, почав затухати. Цьому сприяє як зміна смаків
покупців, так і значне перенасичення ринку.
Споживачі в розвинених країнах замість антикварних і колекційних коштовностей
тепер віддають перевагу так званим «прикрасам швидкої моди», які рекламуються напряму
через соціальні мережі. Тим часом Китай лишається найбільшим ринком бурштину. Але
китайські покупці шукають лише найкращі зразки, змушуючи дилерів зрізати ціни, пише
Financial Times. Бурштин – викопна скам’яніла смола хвойних дерев. Його ціна дуже
різниться. Все залежить від низки факторів, таких як розмір, колір, вік і наявність комах чи
інших скам’янілостей всередині. Були часи, коли бурштин коштував більше, ніж золото.
Близько восьми років тому стрімке економічне зростання Китаю спричинило бум попиту
на бурштин. Дилери кажуть, що ціна на нього зросла на 1000% у 2011-1016 рр. «Впродовж
останніх 10 років ринок просто вибухнув. Пік спостерігався приблизно 5 років тому через
високий попит на Далекому Сході. Ціни досягали висот, які ніколи ніхто не бачив до того», каже голова відділу з продажу коштовностей Sotheby’s Крістіан Споффорт, додаючи, що
тепер все йде на спад. Тадеуш Пілецький, який керує Amber Centre у Лондоні, тепер веде
свій бізнес лише через інтернет. Він каже, що на Заході попит на бурштин з’явився в 1990-х
роках після виходу фільму «Парк Юрського періоду». У кіно ДНК комахи, збереженої в
бурштині, було використане для клонування динозаврів. «Саме тоді люди й зрозуміли, що
такі речі дійсно існують. Вони зрозуміли, що бурштин дуже древній, природний і
наповнений історією. А звичайне дорогоцінне каміння, наприклад, діамант, - це просто
блискучий камінчик», - каже він. Пілецький відкрив свою першу крамницю бурштину в
1994 р. Згодом він створив цілу мережу. Однак, перенасичення ринку змусила його
скоротити ціни й закрити крамниці. Тепер він продає бурштин лише онлайн. «Ринок, який
був ексклюзивним, тепер став масовим. Тут, як і у випадку з будь-чим: перенасичення
знищує дуже швидко. Якщо ви елегантна леді, то хочете носити дорогі речі. Ви не хочете
змагатися зі своєю прибиральницею», - додав Пілецький. У Росії в Калінінградській області,
затиснутій між Литвою і Польщею, функціонує «Калінінградський бурштиновий комбінат»,
який належить держкомпанії «Ростек». Тут же розташована найбільша копальня бурштину
у світі, на якій минулого року було видобуто рекордні 500 т. каміння. Литовська компанія
Le’amber Consortium звинувачує російську сторону в перенасиченні ринку. За підрахунками
компанії, станом на 2018 р. у світі було 1300 т. невикористаного бурштину. Російська шахта
– не єдиний, хто видобуває коштовну скам’янілість у Калінінградській області. Тут існує
дуже великий чорний ринок. Люди копають бурштин через малі зарплати й відсутність
можливостей. Попит в Китаї додавав їм стимул займатися незаконним видобутком.
Пілецький вважає, що найбільшої шкоди ринку бурштину завдав чорний ринок в Україні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
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 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Группа “Метинвест” Рината Ахметова снова
сокращает капинвестиции

Украина поднялась в рейтинге производителей
стали на одну позицию

28.05.2019

28.05.2019

Украинские металлурги в апреле 2019 г. по сравнению с апрелем
2018 г. увеличили производство стали на 12,6% – до 1,938 млн т.,
поднявшись при этом с 13 на 12 место в рейтинге мировых производителей
этой продукции.
Как сообщает Всемирная ассоциация производителей стали, по итогам апреля
лидерство в списке мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с
показателем 85 миллионов тонн (рост на 12,7% к апрелю 2018 года). Далее следуют: Индия
(8,79 миллиона тонн, +1,5%), Япония (8,6 миллиона тонн, -0,8%), США (7,43 миллиона тонн,
+7,3%), Южная Корея (5,98 миллиона тонн, +1,4%), Россия (5,6 миллиона тонн, -8,3%),
Германия (3,36 миллиона тонн, -8,7%), Турция (3 миллиона тонн, +2,6%), Бразилия (2,9
миллиона тонн, -1,9%), Иран (2,17 миллиона тонн, +2,8%), Италия (1,95 миллиона тонн, 5,7%). В целом в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2018 года 64 страны, входящие в
рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,4% – до 156 миллионов тонн. По итогам
января-апреля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года на 6,6% – до 7,44 миллиона тонн, сохранив 13 место в
мировом рейтинге производителей стали.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
Сырьевая структура металлургического экспорта Украины
обусловлена высокой степенью протекционизма
04.06.2019

Политика защиты национальных рынков, к которой все чаще
прибегают торговые партнеры Украины, ограничивает развитие
украинской металлургии. Об этом пишет uaprom.info
Поскольку защитные меры вводятся в отношении готовой продукции, рост поставок
на внешние рынки возможен только за счет сырья и полуфабрикатов. Об этом рассказал
главный аналитик ГМК-Центра Андрей Тарасенко, выступая с докладом на «Национальном
экспортном форуме». Сегодня против металлопродукции из Украины действует 30
антидемпинговых мер в 12 странах и защитные меры в США, ЕС и Египте, добавил он. «В
первом и втором квартале этого года украинские компании смогли нарастить экспорт
металлопродукции на 7,5%. Лучшую производственную динамику демонстрируют только
Египет, КНР и США. При этом Китай это делает за счет мощных программ стимулирования
рынка, а Египет и США за счет жестких протекционистских мер, то Украина –
исключительно благодаря конкурентной борьбе на международных рынках. Но если
посмотреть, за счет чего произошел этот рост, мы увидим, что за счет полуфабрикатов. Нам
банально ограничивают возможность экспортировать готовую продукцию», - объяснил
Тарасенко. При этом дальнейший рост производства металлопродукции в Украине
возможен только за счет экспорта: украинский рынок потребляет лишь незначительную
часть продукции меткомбинатов. Более того, за последнее время он только сузился,
говорит Тарасенко. «Если планы компаний на 2019 год оправдаются, то можно ждать роста
экспорта на уровне 10% и еще порядка 2-3% за счет железорудного сырья. Но экспорт
сейчас наращивается только за счет полуфабрикатов. Это единственная возможность», говорит аналитик. Торговые ограничения приводят к усилению конкуренции на рынках,
это оказывает давление на цены, маржа снижается. По словам Тарасенко, это означает, что
возможностей инвестировать у наших компаний меньше, чем у компаний из стран, рынки
которых защищены пошлинами.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Металлургическая защита ЕС: еженедельный мониторинг
(04.06 – 11.06.2019)
12.06.2019

По состоянию на 11 июня 2019 г., при пройденной части первого
периода в 87,33%, Украиной полностью исчерпаны индивидуальные
тарифные квоты по группам 22 (трубы бесшовные из нержавеющей стали),
24 (прочие бесшовные трубы) и 28 (проволока нелегированная).
Наименьший расход — в группе 19 (железнодорожные материалы, 37,54%). Что
касается групп, относительно которых Украина является участником глобальной тарифной
квоты, то, по состоянию на 11 июня 2019 г. (79,12% продолжительности текущего
квартала), степень использования группы 1 (горячекатаный плоский прокат из
нелегированной и легированной стали) составляет 75,93%. Квартальная глобальная
тарифная квота по группе 20 (трубы газопроводные) исчерпана полностью. Подробнее
здесь. Со 2 мая 2019 г. объемы глобальной тарифной квоты второго квартала возросли на
величину неиспользованной глобальной тарифной квоты первого квартала. Поскольку
текущий квартал (01.04.2019 — 30.06.2019) является завершающим кварталом первого
периода (03.04.2019 – 30.06.2019), в случае досрочного исчерпания индивидуальной квоты,
Украина может рассчитывать на использование до конца периода глобальной тарифной
квоты по отдельным категориям. Подробнее здесь. Вместе с тем, в каждой из 12 категорий,
по которым Украина получила индивидуальную квоту, насчитывается еще от 2 до 6 стран,
также обладающих индивидуальными тарифными квотами и имеющими возможность, в
случае их исчерпания, осуществлять в текущем квартале поставки в счет квартальной
глобальной тарифной квоты. По состоянию на 11 июня 2019 г., исчерпаны квоты по
следующим категориям: группа 2 (холоднокатаный плоский прокат из нелегированной и
легированной стали): исчерпана индивидуальная тарифная квота первого периода для
Южной Кореи; группа 13 (арматура): исчерпана квартальная глобальная квота, а также
индивидуальные тарифные квоты первого периода для Турции и России; группа 14
(прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали): исчерпаны индивидуальные
тарифные квоты для Индии и Швейцарии; группа 16 (катанка из нелегированной и
легированной стали): исчерпана квартальная глобальная тарифная квота, а также
индивидуальные тарифные квоты первого периода для России и Турции; группа 17 (уголки
и профили из железа и нелегированной стали): исчерпана квартальная глобальная
тарифная квота, а также индивидуальная тарифная квота первого периода для Турции;
группа 19 (железнодорожные материалы): исчерпаны индивидуальные тарифные квоты
первого периода для КНР и Турции; группа 21 (профиль полый): исчерпана квартальная
глобальная тарифная квота, а также тарифные квоты первого периода для Турции, России
и Македонии; группа 22 (бесшовные трубы из нержавеющей стали): исчерпана
квартальная глобальная тарифная квота, а также индивидуальные тарифные квоты
первого периода для Индии, Южной Кореи, Японии и Украины; группа 24 (прочие
бесшовные трубы): исчерпаны индивидуальные тарифные квоты первого периода для
США и Украины; группа 27 (холоднокатаные прутки и бруски из нелегированной и
легированной стали): исчерпана квартальная глобальная тарифная квота; группа 28
(проволока нелегированная): исчерпана квартальная глобальная тарифная квота, а также
индивидуальные тарифные квоты первого периода для России, Турции и Украины.
Общая картина представлена в таблицах >>>
По материалам ОП «Укрметаллургпром»
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Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горнометаллургической ГК “Метинвест”, в январе-марте 2019 г. снизила
капитальные инвестиции на 8% по сравнению с аналогичным периодом
2018 г. - до $198 млн.
Согласно обнародованным неаудированным консолидированным результатам
финансовой деятельности за первый квартал 2019 года, в рамках продолжения реализации
Технологической стратегии-2030 доля проектов по расширению мощностей в общем
объеме инвестиций достигла 43% за отчетный период по сравнению с 39% в первом
квартале 2018 г. При этом отмечается, что группа также продолжила проведение плановых
ремонтов производственных мощностей, которые составили 57% капитальных инвестиций
(61% в первом квартале 2018 года). Распределение затрат между металлургическим и
горнодобывающим сегментами составило 50% и 48% в январе-марте 2019 года, при этом
корпоративные накладные расходы составили 2% объема инвестиций. Это сопоставимо с
73%, 27% и 0% соответственно годом ранее. Ключевым стратегическим проектом, в
настоящее время реализуемым на меткомбинате “Азовсталь”, является капремонт ДП №3,
который идет по графику и должен быть завершен в середине 2019 г. вместе с запуском
установки вдувания пылеугольного топлива. На Мариупольском меткомбинате им.Ильича
в марте официально была запущена новая машина непрерывного литья заготовки №4.
Группа также продвинулась в реконструкции листопрокатного цеха 1700 и аглофабрики на
ММК. Основными стратегическими проектами для предприятий, добывающих железную
руду, было строительство карьерной циклично-поточной технологии на Северном ГОКе и
Ингулецком ГОКе. Как сообщалось, “Метинвест” в 2018 г. нарастил капинвестиции на 66%
по сравнению с предыдущим годом - до $898 млн. При этом инвестиции в проекты
поддержания выросли на 36% и составили 68% от общего объема (по сравнению с 83% в
2017 году), в то время как инвестиции в проекты развития увеличились в три раза и
составили 32% (против 17% в 2017 году). На металлургический сегмент пришлось 57%
капитальных инвестиций (51% в 2017 году), на горнодобывающий сегмент - 41% (48% в
2017 г). Капзатраты на корпоративные накладные расходы удвоились до $19 млн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Тарута, Гайдук и Мкртчан судятся в Лондоне за осколки ИСД
и российские миллиарды
31.05.2019

Основатели ИСД оспаривают в Лондоне дележ денег от продажи
корпорации россиянам 9 лет назад. Ключевое слово - в Лондоне. Значит мы
узнаем о реальном мире большого бизнеса много нового.
Украинский бизнес вновь выясняет отношения в Высоком суде правосудия Англии и
Уэльса. Бывшие партнеры по корпорации ИСД - Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Олег
Мкртчан - затеяли три судебных спора. Цена вопроса - более миллиарда долларов.
Судебные тяжбы стали следствием одной из самых громких сделок в Украине последнего
десятилетия - продажи половины акций корпорации Индустриальный Союз Донбасса
(ИСД) российским инвесторам. Виталий Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не
доплатили при выходе из бизнеса $1 млрд (из материалов судебного разбирательства
можно сделать вывод, что речь идет о меньшей сумме около $800 млн). Тарута подал
перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в столичном
пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании. Этими
активами бизнесмены совместно владели до сделки с россиянами. Первый иск от Гайдука
подан в августе 2016-го, но суд еще не приступил к рассмотрению дела по существу.
Причина последней отсрочки - арест Мкртчана. С февраля 2018-го совладелец ИСД сидит в
московском СИЗО по подозрению в хищении более 1 млрд рублей (около $15 млн) млн из
кредита, предоставленного Внешэкономбанком предприятиям ИСД. Как бывшие партнеры,
построившие одну из крупнейших металлургических компаний СНГ, дошли до такой
жизни?Корпорация Индустриальный Союз Донбасса (ИСД) появилась в 1995 году, ее
стратегическая задача была помешать газовой экспансии Павла Лазаренко. Первоначально
ИСД была региональным газотрейдером, снабжающим газом крупнейшие промышленные
предприятия области. В ее капитал вошли структуры влиятельных бизнесменов и
чиновников Донбасса того времени - Евгения Щербаня, Александра Момота, Рината
Ахметова, Сергея Таруты и Виталия Гайдука, тогда - замгубернатора Донецкой области.
Благодаря админресурсу и бартерным схемам - электроэнергию и газ меняли на уголь,
металл и промтовары - ИСД быстро стала крупным кредитором донецкой
промышленности. В начале нулевых долги начали конвертировать в акционерный
капитал. Не все основатели дожили до этого "золотого времени" ИСД. Момот и Щербань
стали жертвами киллеров. В 2001 году ИСД сорвала джек-пот, выкупив у государства
Азовсталь и Харцызский трубный завод. Казалось, не за горами появление крупнейшего
игрока на металлургическом рынке. Но уже в 2002-м пути партнеров разошлись. При
"разводе" все активы в Донецкой области достались Ахметову, местные комбинаты, в том
числе Азовсталь и ХТЗ, - стали ядром создаваемой компании СКМ. Через несколько лет она
станет крупнейшим частным холдингом Украины, а Ахметов, благодаря стремительному
росту цен на сырье в мире, бессменным лидером украинского списка Forbes. Тарута и
Гайдук занялись развитием предприятий в Луганской и Днепропетровской областях Алчевского и Днепродзержинского метзаводов, Алчевсккокса и Днепропетровского
трубного. Возглавил совместный бизнес Олег Мкртчан. Как он появился в компании?
Тарута познакомился с пробивным металлотрейдером Мкртчаном еще в начале 1990-х,
когда работал на Азовстали в департаменте внешнеэкономической деятельности. Ради
того, чтобы торговать мариупольским металлом, тот был готов на все. В 1997 году Тарута
пригласил старого знакомого работать в ИСД. В 2010-м, на момент продажи 50%+2 акций
компании загадочным российским инвесторам, спонсируемых государственным
Внешэкономбанком, Мкртчан оказался равноправным партнером. Следующие девять лет
ИСД провела как на американских горках. Но сначала история развития. ...
Читать полностью >>>
По материалам project.liga.net
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Рудник "Сухая Балка" нарастил производство
товарной железной руды на 5,5%
13.06.2019

КС закрыл дело о конституционности
приватизации «Укррудпрома»
28.05.2019

Конституционный Суд закрыл дело о конституционности
приватизации предприятий "Укррудпрома". Об этом говорится в сообщении
пресс-службы КС, передают Українськi Новини.
"Принято определение Большой палаты Конституционного Суда Украины об
закрытии конституционного производства по делу", - говорится в нем. Дело о
конституционности приватизации "Укррудпрома" было открыто судом 11 октября 2018
года по конституционному предоставлению 54 депутатов Верховной Рады. Как сообщали
Українськi Новини, в апреле 2018 года 54 депутата Рады обратились с просьбой в
Конституционный Суд признать неконституционным закон о приватизации предприятий
"Укррудпрома". В апреле 2015 года специальная контрольная комиссия Рады по вопросам
приватизации заявляла о намерении обратиться в Конституционный Суд с просьбой
признать закон о приватизации "Укррудпрома" неконституционным. "Укррудпром"
изначально был создан в форме государственной акционерной компании путем включения
в ее состав госпакетов акций Ингулецкого, Южного, Северного, Центрального ГОКов,
Криворожского железорудного комбината, "Сухая Балка", Балаклавского, Докучаевского,
Новотроицкого рудоуправлений и компании "Кривбассвзрывпром". На данный момент
такой компании не существует. Предприятия "Укррудпрома" ранее производили около 70%
железорудной продукции и около 80% флюсов и известняков в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Покровский ГОК проводит ремонты для наращивания
производства в июне
04.06.2019

ПАО "Покровский горно-обогатительный комбинат" осуществляет
ряд ремонтов горно-вскрышного и обогатительного оборудования
предприятия для наращивания объемов производства в июне.
Как сообщила корпоративная газета "За марганец", Чкаловскую обогатительную
фабрику Покровского ГОКа готовят к повышению производительности - с 20 мая она остановлена для проведения планово-предупредительных ремонтов. По словам начальника
фабрики Александра Омельянченко, основная задача - повысить производительность
подразделения. "Главная цель для нас - бесперебойная работа фабрики и высокая
производительность ее оборудования. В июне фабрика должна принять в завалку 155 тыс.
тонн руды, что на 53 тыс. тонн больше, чем в мае", - констатировал Омельянченко, которого
цитирует издание. Покровский ГОК в январе-апреле 2019 года произвел 272 тыс. тонн
марганцевого концентрата, снизив производство на 2,3% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 г. Кроме того, ПГОК выпустил 48,72 тыс. тонн марганцевого агломерата, что
меньше на 13,3%, чем в январе-апреле-2018. Покровский ГОК - крупнейший в Украине
производитель марганцевой руды, который ведет ее добычу открытым способом.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Акционеры Ferrexpo утвердили рекордные дивиденды
по итогам 2018г, избрали совет директоров
10.06.2019

Годовое собрание акционеров компании Ferrexpo plc утвердило
рекордные дивиденды по итогам работы в 2018 году – $0,231 за акцию, что
на 40% превышает уровень дивидендов за 2017 год ($0,165 за акцию).
Как сообщается в информации компании о результатах голосования по вопросам
повестки дня собрания акционеров, состоявшегося 7 июня текущего года, за финальные
дивиденды в размере по $0,06 на акцию проголосовали акционеры, владеющие 99,73%
акций, без учета воздержавшихся. На собрании рассматривался отчет по итогам работы в
2018 году, при этом за его одобрение проголосовало 66,69% акционеров, против - 33,31%. В
совет директоров Ferrexpo на новый срок переизбраны Стивен Лукас (Stephen Lucas),
Виталий Лисовенко, Кристофер Маве (Christopher Mawe) и Константин Жеваго, избран
Лучио Дженовезе (Lucio Genovese). В объявлении компании отмечается, что все резолюции
на собрании были проголосованы путем опроса и были приняты. "В последние недели мы
связались с рядом наших акционеров по всем решениям и хотели бы поблагодарить их за
предоставленную нам возможность поговорить с ними перед нашим общим собранием. Мы
с разочарованием констатируем результат резолюции (по утверждению отчета за 2018
год), но рады, что большинство наших акционеров, включая основных акционеров
компании, поддержало это голосование. Правление очень серьезно относится к мнению
акционеров, и мы продолжим взаимодействие со всеми акционерами по данному вопросу,
чтобы лучше понять причины, стоящие за результатом голосования. Председатель
(компании) приветствует возможность обсудить итоги голосования с любым акционером,
который пожелает это сделать", - сообщается в информации Ferrexpo. Отметим,
предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи) по итогам
января-декабря месяцев 2018 года перечислили более 2,4 млрд грн. налогов и сборов в
бюджеты разных уровней. Согласно структуре платежей предприятий за отчетный период
Полтавский ГОК перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 1957,0
млн грн., Еристовский ГОК – более 407,1 млн грн., Белановский ГОК – более 11,3 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua, minprom.ua
ЮГОК нарастил выпуск железорудного
концентрата на 4,4%
10.06.2019

Южный горно-обогатительный комбинат в январе-мае 2019 г.
нарастил выпуск железорудного концентрата на 4,4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 5 млн 278,6 тыс. тонн.
Как сообщается в пресс-релизе предприятия, за первые пять месяцев года выпуск
агломерата упал на 29,9% - до 565 тыс. тонн. В мае 2019 г. объем производства концентрата
вырос на 0,5%, до 1 млн 47,5 тыс. тонн по сравнению с тем же периодом 2018 года. Объем
производства агломерата уменьшился на 26,4% – до 111,6 тыс. тонн. Как сообщалось, ЮГОК
в 2018 г. снизил выпуск концентрата на 0,2% по сравнению с 2017 годом - до 12 млн 246,9
тыс. тонн, агломерата - на 6,1%, до 1 млн 746,3 тыс. тонн. Южный ГОК является одним из
основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата.
Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением
железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с
содержанием железа 58,18%. Сырьевую базу комбината составляют кварциты
Скелеватского месторождения, которое расположено в центральной части Криворожского
железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11
млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата. ЮГОК контролируется группой "Метинвест"
и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в
конце 2007 г. приобрела 50% акцийЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Рудник "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январемае 2019 г. нарастил производство товарной железной руды на 5,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,137 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, в мае рудник
произвел 228 тыс. тонн товарной руды. Рудник в 2018 году нарастил производство
товарной железной руды на 8,4% по сравнению с 2017 годом – до 2,725 млн тонн. Рудник
"Сухая Балка" специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав
рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Коломойський відсудив в Ахметова
1,3 млрд грн
13.06.2019

Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов ТОВ "Спіріт
Фінанс" до ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" та вирішив
стягнути з відповідача на користь позивача 1,3 млрд грн.
Згідно з судовими матеріалами, у вересні 2017 року загальні збори акціонерів ПАТ
"ПівдГЗК" прийняли рішення про виплату дивідендів на 16,16 млрд грн (10,16 грн із
розрахунку на одну просту акцію). Як зазначається, в установлений законом термін
дивіденди не були виплачені для низки акціонерів компанії, у т.ч. Мелчет Інвест Лімітед
(Багами), Дакстон Холдінгз Лімітед (Кіпр), Лакріно Інвестментс Лімітед (Кіпр), Мілнербей
С.А. (Британські Віргінські острови), Бріммілтон Лімітед (Британські Віргінські острови),
Ренальда Інвестментс Лімітед (Кіпр). У травні-2018 вказані акціонери ПАТ "ПівдГЗК" на
підставі договорів факторингу відступили відповідні права вимоги для ТОВ "Спіріт Фінанс"
в розмірі 1,17 млрд грн. Однак ПАТ "ПівдГЗК" грошові зобов’язання перед ТОВ "Спіріт
Фінанс" також не виконало. У рамках вказаного судового спору ПАТ "ПівдГЗК" подавало
зустрічний позов з вимогою визнати удаваними (фактично агентськими) згадані договори
факторингу. Однак суд відмовився задовольнити ці вимоги ПАТ "ПівдГЗК". За даними
держреєстру, кінцевим бенефіціаром ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" є
Рінат Ахметов. Засновником ТОВ "Спіріт Фінанс" вказане ТОВ “Спіріт Солюшнс”,
засновниками якого в свою чергу є низка фізосіб. Серед них - у т.ч. Артем Замша, який з
2013 р. є директором збанкрутілої компанії “Аеросвіт” та призначався главою наглядової
ради Стахановського заводу феросплавів (ці структури пов’язували з “приватівцями”). Як
писав Finbalance, згадана вище кіпрська компанія Ренальда Інвестментс Лімітед, яка
фігурує в числі акціонерів ПАТ "ПівдГЗК, пов’язана з Ігорем Коломойським. Нагадаємо, на
початку травня І. Коломойський публічно анонсував “деолігархізацію” для Р. Ахметова.
Разом з тим, у червні близька до Р. Ахметова партія “Опозиційний блок” оголосила, що
братиме участь в дострокових парламентських виборах спільно з низкою партій, у т.ч.
"Відродження" і "Довіряй справам", які близькі до І. Коломойського.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
СевГОК снизил производство товарных
окатышей на 1,1%
14.06.2019

СевГОК в январе-мае 2019 г. снизил производство товарных
окатышей, по оперативным данным, на 1,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 3,650 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, за пять месяцев
года выпуск концентрата возрос на 4,8% - до 5,067 млн тонн. В мае СевГОК произвел 680
тыс. тонн окатышей и 1,047 млн тонн концентрата. Как сообщалось, СевГОК в 2018 году
увеличил производство товарных окатышей на 13,9% по сравнению с 2017 годом - до 8,450
млн тонн, но снизил выпуск концентрата - на 6,2%, до 10,660 млн тонн. СевГОК входит в
группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал
Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ИнГОК увеличил производство товарного
железорудного концентрата на 0,4%
14.06.2019

ИнГОК в январе-мае 2019 г. увеличил производство товарного
железорудного концентрата на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом
2018 года - до 4,673 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в мае
произведено 968 тыс. тонн концентрата. Как сообщалось, в январе утвержден бизнес-план
на 2019 год, согласно которому производство концентрата составит 10 млн 829,6 тыс. тонн.
ИнГОК в 2018 году увеличил производство товарного железорудного концентрата на 6,5%
по сравнению с 2017 годом - до 10,923 млн тонн. Предприятие специализируется на добыче
и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в
южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного
концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%. Производственная мощность - 14 млн
тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными
акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%)
и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). Управляющей компанией группы
"Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ЦГОК нарастил выпуск товарных
окатышей на 0,2%
14.06.2019

ЦГОК в январе-мае 2019 г. нарастил выпуск товарных окатышей, по
оперативным данным, на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018
года - до 936 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, за пять первых
месяца года ЦГОК нарастил выпуск железорудного концентрата на 5,4% - до 1,769 млн
тонн. В мае произведено 111 тыс. тонн окатышей и 352 тыс. тонн концентрата, тогда как в
предыдущем месяце - 207 тыс. тонн окатышей и 356 тыс. тонн концентрата. Как
сообщалось, по итогам 2018 года ЦГОК увеличил выпуск товарных окатышей на 2,3% по
сравнению с 2017 годом - до 2,302 млн тонн, но снизил выпуск железорудного концентрата
на 5,4% - до 4,415 млн тонн. ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей
горнорудного сырья Украины. Специализируется на добыче и производстве железорудного
сырья - концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием
железа 63,9%. Предприятие объединяет открытую и подземную добычу магнетитовых
кварцитов с последующим их обогащением. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Украинские предприятия снизили экспорт
лома черных металлов в 6,9 раза

На Авдеевском КХЗ заработала
модульная градирня.
28.05.2019

Оборудование не только усовершенствует производство, но и
положительно повлияет на экологическую обстановку - благодаря этой
установке улавливание бензола из коксового газа будет вдвое эффективнее
чем до её пуска.
На реализацию важного для градообразующего предприятия проекта ушло 9
месяцев. Модульная энергоэффективная градирня Niba Dalgakiran(Турция) разработана по
усовершенствованному дизайну для обеспечения оптимального процесса охлаждения
технической воды. Подрядчик Александр Родькин рассказал, что основной корпус, бассейн
и диффузор градирни, выполнены из стеклопластика. Этот материал стойкий к коррозии,
ультрафиолету, а также долговечен в эксплуатации. Благодаря этой установке улавливание
бензола из коксового газа будет вдвое эффективнее чем до её пуска. «С вводом в
эксплуатацию градирни мы на 5 градусов снизим температуру воды, таким образом
увеличивая выход сырого бензола. Соответственно, его количество в газе уменьшится до 3х грамм, что положительно скажется на экологической обстановке», - рассказал начальник
цеха улавливания АКХЗ Владимир Казьмин. Проект обошелся Метинвесту в 25 млн грн.
Несмотря на то, что до передовой считанные километры управляющая компания
продолжает вкладывать средства в модернизацию коксохима. ...
Читать полностью >>>
По материалам avdeevka.city
Украинские КХЗ сократили производство металлургического
кокса 6%-й влажности на 2%
13.06.2019

Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-мае 2019 года
сократили производство металлургического кокса 6%-й влажности на 2%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,421 млн тонн.
Как сообщили в объединении коксохимических предприятий "Укркокс" (Днепр), в
мае выпущено 917 тыс. тонн кокса, тогда как в предыдущем месяце - 892 тыс. тонн.
Генеральный директор "Укркокса" Анатолий Старовойт констатировал, что в минувшем и в
текущем месяцах есть небольшое снижение выпуска кокса. "На это повлияло как снижение
заявок со стороны метпредприятий в связи с выведением ряда доменных печей на
капитальные ремонты, так и сокращение поставок коксующихся углей из РФ", - пояснил
собеседник. В настоящее время решаются вопросы о выдаче спецразрешений на поставки
углей из РФ, однако пока поставки сокращаются. "Заинтересована и российская сторона в
поставках, в частности, вопрос выдачи спецразрешения лоббирует губернатор
Кемеровской области, в противном случае может упасть добыча углей. А наращивать
объемы углей на складах опасно - может быть самовозгорание. Поэтому россияне
заинтересованы в отгрузке углей, так же как и наши предприятия, так как значительная
доля углей идет из РФ. Все надеются на выдачу спецразрешений", - констатировал
гендиректор. Ранее глава "Укркокса" высказывал определенные опасения относительно
обеспечения КХЗ коксующимися углями в случае прекращения поставок из РФ, как было
заявлено правительством РФ. При этом он напоминал, что импортные поставки из РФ
осуществлялись и ранее по специальным разрешениям экономического развития РФ. "А
если поставки будут перекрыты, то у нас будет дефицит углей из-за проблем с
неразвитостью портовой инфраструктуры. В прошлом году мы из РФ импортировали около
6 млн тонн коксующихся углей, и этот дефицит нужно будет восполнять. О ситуации с
углями я написал в наше Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ)", пояснял ранее гендиректор. Также топ-менеджер сказал, что "Укркокс" намерен обсудить с
учеными, специалистами и экспертами вопрос использования части углей низкого
качества, которые есть в Украине, для выпуска кокса. Как сообщалось, украинские КХЗ в
2018 году нарастили производство металлургического кокса 6% влажности на 4,1% по
сравнению с 2017 г. - до 10,826 млн тонн. При этом Украина в 2018 году импортировала
11,98 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для коксования, что
на 11% выше показателя за 2017 год с учетом предприятий на НКТ и на 14% - без них.
Поступление углей украинской добычи в 2018 году составило 2,69 млн тонн, что на 22%
меньше к 2017 году с учетом предприятий на НКТ, и на 16% меньше без них. В целом за
2018 год украинские КХЗ получили 14,67 млн тонн углей для коксования, что на 3% выше
предыдущего года с учетом предприятий на НКТ или больше на 7% - без них. При этом
доля импортных углей составила 81,7% против 75,9% за 2017 год - с НКТ, 76,7% - без НКТ.
Общий объем кокса, полученного металлургами за 2018 год, составил 9,54 млн тонн (100%
к 2017 году с учетом деятельности в январе-феврале 2017 года предприятий на НКТ, или
103% без их учета), из которого украинского происхождения – 9,22 млн тонн (107% и 110%
соответственно), импортируемого – 0,32 млн тонн (34%). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 МЕТАЛУРГІЙНІ ВОГНЕТРИВИ

ЧАО "Запорожогнеупор" за 5 лет инвестировал в проекты поддержки
промоборудования около 30 млн грн
30.05.2019

ЧАО "Запорожогнеупор" в течение последних пяти лет инвестировало
в проекты поддержания состояния оборудования, соответствующего
госэкологическим нормам и стандартам, около 30 млн грн.
Как сообщается в пресс-релизе предприятия, "Запорожогнеупор" презентовал
главные природоохранные решения за последние пять лет на III международном
экологическом форуме "Эко Форум-2019", проходящем в Запорожье 29-31 мая. Среди
участников мероприятия - представители профильных министерств Украины, областной и
городской власти, промышленных предприятий и общественности. При этом отмечается,
что "Запорожогнеупор" первым в Украине открыл линию по производству огнеупорных
бетонов и масс. Благодаря автономным рукавным фильтрам, во время работы линии в
атмосферу выходит уже очищенный от пыли воздух. Кроме того, за счет переориентации
производственных мощностей предприятию удалось уменьшить количество выбросов в
атмосферу на 12%. Также на "Запорожогнеупоре" действует обратной цикл очистки
промышленных вод, завод не проводит забор и сброс загрязненных промышленных вод в
водные бассейны Запорожья. Около 70% воды, которая используется в производстве, - это
дождевые и талые воды. В качестве сырья завод активно использует б/у огнеупоры, в том
числе закупает огнеупорный лом на других предприятиях. С 2018 года "Запорожогнеупор"
полностью перешел на применение огнеупорного лома в производстве шамотной
продукции. "Как ответственный бизнес, мы всегда ставим природоохранные вопросы на
первый план. Ко всем мероприятиям, которые касаются улучшения уровня экологической
безопасности в регионе, "Запорожогнеупор" подходит комплексно и системно.
Предприятие внедряет наилучшие практики и передовые экологические технологии,
последовательно минимизирует влияние на окружающую среду", - сказал генеральный
директор предприятия Сергей Гоман, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Украинские предприятия в январе-мае 2019 г. снизили экспорт
лома черных металлов в 6,9 раза по сравнению с аналогичным периодом
2018 г. - до 36,515 тыс. тонн (за январь-май 2018 г. - 250,984 тыс. тонн).
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины (ГФС), в денежном выражении экспорт металлолома упал в 8,4 раза - до
$9,983 млн ($83,484 млн в январе-мае 2018 г.). В мае-2019 экспортировано 8,086 тыс. тонн
металлолома, в апреле - 8,791 тыс. тонн, в марте - 8,246 тыс. тонн, в феврале - 8,252 тыс.
тонн, в январе - 3,140 тыс. тонн. В то же время в январе-мае текущего года страна
нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 38,4% по сравнению с
январем-маем 2018 года - до 28,710 тыс. тонн. В денежном выражении импорт снизился на
10,9% - до $14,792 млн. Ввоз металлолома в отчетном периоде осуществлялся из РФ
(49,09% поставок в денежном выражении), Турции (43,71%) и Кореи (3,13%). Экспорт - в
основном в Турцию (88,76%), Нидерланды (6,26%) и Германию (3,42%). Метпредприятия
Украины в январе-мае 2019 года не импортировали из РФ и не экспортировали продукты
прямого восстановления железа из руды по коду 7203 - горячебрикетированного железа
(ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома. Как сообщалось, Украина в 2018
году сократила экспорт лома черных металлов на 33% по сравнению с 2017 годом - до
327,547 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 13,3% - до
$105,646 млн. При этом в 2018 году страна нарастила импорт металлолома в натуральном
выражении на 67,1% по сравнению с 2017 г. - до 42,623 тыс. тонн. В денежном выражении
этот показатель возрос на 42,5% - до $36,588 млн. Ввоз металлолома в 2018 году
осуществлялся в основном из Турции (69,28% поставок в денежном выражении), Южной
Кореи (8,36%) и РФ (12,97%); экспорт - в Молдову (62,78%), Турцию (35,03%) и
Нидерланды (1,3%). Кроме того, метпредприятия Украины в 2018 году импортировали из
РФ 1,539 тыс. тонн продукта прямого восстановления железа из руды по коду 7203 горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома,
на $509 тыс., в то время как в 2017 году - 2,376 тыс. тонн на $649 тыс. При этом Украина не
реэкспортировала ГБЖ. Украина в 2017 году увеличила экспорт металлолома на 78,5% по
сравнению с 2016 г. - до 486,501 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,5 раза, до $121,298
млн, импорт в натуральном выражении - на 15,5%, до 25,308 тыс. тонн, в денежном
выражении - в 2,7 раза, до $25,611 млн. Ввоз металлолома осуществлялся в основном из
Турции (88,03% поставок в денежном выражении), Молдовы (3,16%), Словакии (1,8%),
экспорт - в Молдову (53,56%), Турцию (42,73%), Болгарию (1,79%). Метпредприятия
Украины в 2017 году сократили импорт ГБЖ на 94,7% по сравнению с 2016 годом - до 2,376
тыс. тонн, в денежном выражении ввоз снизился на 91,6% - до $649 тыс. Все поставки
осуществлялись из РФ. Украина не осуществляет экспорт и реэкспорт ГБЖ.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Завод Коломойского оспаривает в КС право НАБУ
закрывать через суд сомнительные сделки
30.05.2019

Подконтрольный Коломойскому Запорожский завод ферросплавов
добивается признания неконституционным права НАБУ через суды
признавать сомнительные сделки недействительными.
Конституционный Суд Украины 29 мая на закрытой части пленарного заседания
продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Запорожского завода
ферросплавов, подконтрольного Игорю Коломойскому, относительно конституционности
положений п. 13 части первой статьи 17 закона «О Национальном антикоррупционном
бюро Украины» (НАБУ). «Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих
пленарных заседаний Второго сената Конституционного Суда Украины», – говорится в
сообщении суда. Оспариваемое положение предусматривает, что НАБУ и его работникам
для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право при наличии
законных оснований, подавать в суд иски о признании недействительными сделок. В
случае, если суд признает эту норму неконституционной, то государство лишиться почти 5
млрд грн по 93 сделкам, которые были признаны недействительными по искам НАБУ. Суд
по иску НАБУ признал неправомерной сделку ЗЗФ и Запорожьеоблэнерго, из-за которой
государство недосчиталось более 172,4 млн грн. Как известно, ЗЗФ, по информации
журналистов программы Схемы, одно из предприятий, заключавших трехсторонние
договора на поставку электроэнергии с Запорожьеоблэнерго и компанией Энергосеть
задержанного ранее НАБУ Дмитрия Крючкова. В рамках договора, деньги за поставленную
на завод электроэнергию облэнерго согласилось получать не напрямую, а через компанию
Крючкова. Но, получив деньги, Энергосеть дальше их не перечисляла. ...
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

АМКР підписав договір з китайською компанією CISDI
щодо модернізації доменної печі № 9
30.05.2019

Контракт вартістю майже 30 млн доларів включає розробку
інжинірингу, постачання основного обладнання, його шефмонтаж, нагляд за
ним і навчання персоналу меткомбінату.
В «АрселорМіттал Кривий Ріг» чотири доменні печі. «Дев'ятка» – найбільша з них, її
корисний обсяг перевищує 5000 куб. м. Вона виробляє близько половини всього чавуну на
меткомбінаті і досі вважається однією з найбільших в Європі. Свою «королеву» найбільше
гірничо-металургійне підприємство в Україні довірило компанії CISDI, що входить у
держкорпорацію КНР MinMetals і є одним із світових лідерів з реалізації масштабних
інженерних проектів для металургійної промисловості. Комплексна модернізація ДП-9
дозволить їй відпрацювати наступні 20 років, довести норму використання пиловугільного
палива (замість дорогого природного газу) до 200 кілограмів на тонну чавуну, знизити
коксовий еквівалент (сумарна витрата палива – газу, вугілля та коксу) і, відповідно,
собівартість чавуну. Плюс – реконструювати аспіраційні установки, тим самим зменшити
викиди пилу менш ніж 20 міліграм на нормальний кубічний метр (мг/Нм3), а технологічне
очищення газу – до рівню не вище 5мг/Нм3, що дасть можливість радикально покращити
екологічні показники. Проектом також передбачено стовідсоткову грануляцію доменного
шлаку з оптимальною витратою на це води та отриманням його необхідної якості. Завдяки
модернізації печі збільшиться її продуктивність до 10 тис. тонн чавуну на добу на існуючій
сировині і до 12 тис. тонн з використанням агломерату та окатишей. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

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

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

Днепровский металлургический завод сократил
производство проката на 32,5%

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

04.06.2019

Днепровский металлургический завод (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ") за 5
мес. 2019 г. сократил производство проката на 32,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. - до 239 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за указанный период выплавка стали
упала на 29% - до 291 тыс. тонн, чугуна - на 30,3%, до 276 тыс. тонн. В мае метзавод
произвел 55 тыс. тонн проката, 65 тыс. тонн стали, 60 тыс. тонн чугуна. ДМЗ в 2018 году
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 Ярославского 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у
Evraz Днепровского метзавода. Технологически приобретение было проведено 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 fixygen.ua
Днепровский металлургический комбинат увеличил
выпуск проката на 4%
04.06.2019

Днепровский металлургический комбинат по итогам января-мая 2019
года увеличил выпуск проката, по оперативным данным, на 4% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 1,123 млн тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за 5 месяцев текущего года ДМК нарастил
выплавку стали на 3,1% - до 1,116 млн тонн, но снизил чугуна - на 10,8%, до 994 тыс. тонн. В
мае ДМК произвел 238 тыс. тонн проката, 236 тыс. тонн стали, 210 тыс. тонн чугуна. ДМК
специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного
потребления. Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году.
Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций
предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский
меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК,
меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компания "Метинвест" модернизирует доменное
производство в Мариуполе
04.06.2019

На металлургическом комбинате "Азовсталь" Группы "Метинвест"
остановят две доменные печи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на
пресс-службу "Метинвеста".
ДП №5 выведут из эксплуатации, а ДП №6 капитально отремонтируют. Нагрузка по
выпуску чугуна ляжет на модернизированную ДП №3, которую запустят в ближайшее
время. Доменное производство обновляют в рамках Технологической стратегии - 2030,
которая включает в себя реализацию ряда экологических мер. В "Метинвесте" уверены, что
капитальный ремонт доменной печи №6 позволит повысить ее эффективность, снизить
себестоимость производства и сократить выбросы пыли на 55%. После строительства на
ДП №6 установки вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) все домны на "Азовстали" будут
оборудованы этой технологией. Во время ремонта также реконструируют систему
аспирации: существующий электрофильтр заменят на два рукавных фильтра, один из
которых будет улавливать выбросы от литейного двора, а второй – от скиповой ямы и
загрузочного устройства. Нагрузку по производству чугуна на "Азовстали" перенесут на
доменную печь №3, модернизация которой завершается. …
По материалам rbc.ua
МК "Запорожсталь" с 2012г инвестировала в экомодернизацию
производства более 10 млрд грн
05.06.2019

Запорожский
металлургический
комбинат
"Запорожсталь"
инвестировал в комплексную программу экологической модернизации
предприятия с 2012 года более 10,6 млрд грн.
Комбинат представил реализованные проекты, направленные на экологическую
модернизацию предприятия, в ходе ІІІ экологического форума "Эко Форум-2019". При этом
уточняется, что "Запорожсталь" приняла участие в круглом столе "Зеленая" модернизация
предприятий – вопрос бизнеса или государства?", где представил собственный путь с
экологической трансформации комбината. Особое внимание предприятие уделило
презентации опыта по рациональному потреблению водных ресурсов. Комбинат выполнил
экологическую реконструкцию доменных печей с оборудованием агрегатов современными
аспирационными установками, которые обеспечивают очистку от пыли до 30 мг/куб.м.
Шесть агломашин аглофабрики также оснащены современными аспирационными
установками, которые обеспечивают очистку от пыли до 20 мг/куб. м, по серному
ангидриду – до 400 мг/куб. м. Отметим, МК "Запорожсталь" в январе-мае 2019 г. нарастил
выплавку стали на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. - до 1,711 млн тонн.
Производство проката за пять месяцев года сократилось на 3,4% - до 1,460 млн тонн, тогда
как чугуна возросло на 2,3% - до 1 млн 832,6 тыс. тонн. В мае произведено 335,1 тыс. тонн
чугуна, 342 тыс. тонн стали, 292 тыс. тонн проката. Как сообщалось, "Запорожсталь" в 2018
году нарастила выпуск проката на 10% по сравнению с 2017 годом - до 3 млн 537,4 тыс.
тонн, стали на 4,6% - до 4 млн 105,8 тыс. тонн, чугуна - на 15,6%, до 4 млн 386,5 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Аналіз ринку алюмінієвих профілів
в Україні
05.06.2019

Легкий, пластичний, стійкий до корозії алюміній сьогодні широко
застосовується в промисловості, будівництві, побуті та інших сферах
життєдіяльності людини. Про це пише pro-consulting.ua
Важко повірити, що так було не завжди, і вперше в чистому вигляді алюміній
вдалося отримати лише в 1825 році, і це, незважаючи на те, що він займає перше місце
серед металів за поширеністю в земній корі. До тих пір, поки в кінці 19-го століття не було
відкрито промисловий електролітичний спосіб отримання алюмінію з глинозему, цей
сріблястий метал був дорожче золота. У 21-му столітті ми легко можемо знайти алюмінієві
профілі в складі наших будинків, автомобілів, меблів, побутової техніки та інших
конструкцій, що нас оточують. Світове виробництво алюмінію в даний час складає близько
65 млн тонн і має тенденцію до зростання. Попит на алюміній зростає ще швидше, і за
оцінкою компанії RUSAL, до 2021 р. на міжнародному ринку очікується дефіцит 1-2 млн. т.
цього металу. В Україні первинний алюміній вироблявся на Запорізькому алюмінієвому
комбінаті, який приватизований і перейшов у власність російської компанії RUSAL. В даний
час комбінат частково реприватизовано, він перебуває у важкому фінансовому становищі і
алюміній не випускає. Вторинний алюміній з брухту виробляє спільне українсько-іспанське
підприємство «Інтерсплав». Незважаючи на відсутність виробництва первинного алюмінію,
випуск профілів з цього металу в Україні здійснюється і навіть потроху зростає. Так, в
минулому році це зростання склало 1,2% в порівнянні з 2018-м. 86% від загального обсягу
виготовлених в Україні профілів зроблено на заводі компанії «Алюпол», що входить до
складу польського холдингу «Група Кенти С.А.». З вироблених на території нашої країни
17,1 тис. тонн профілів, майже половина - 8,4 тис. тонн - пішло на експорт. У той же час в
країну було імпортовано 17,4 тис. тонн алюмінієвих профілів. Ємність даного ринку в 2018
році була на 3,16% більша, ніж в 2017-му. Оскільки основний виробник українських
профілів тісно пов'язаний з Польщею, закономірно, що 83,5% всього обсягу експорту
даного товару вирушило саме в цю країну. Серед інших напрямків поставок значиться
Білорусь (5,9%), Грузія (2,7%), Литва (2,5%) і Голландія (2,4%). Імпорт алюмінієвих
профілів в основному здійснюється з Китаю (44,5% від загального обсягу). Значно менші
партії надходять з Білорусі (10,4%) і Росії (7,2%). Першість Китаю пояснюється низькою
вартістю його продукції. Триваюче відновлення економіки України після економічної кризи
супроводжується підвищенням виробничих показників в галузях, які є споживачами
алюмінієвих профілів. Тому можна сміливо прогнозувати подальше зростання обсягу
профільного ринку в середньостроковій перспективі. Покриватися збільшуючий попит
буде, в основному, за рахунок імпортних поставок. Українським виробникам важко
конкурувати з колегами з Китаю і інших країн через відсутність власної сировини і
інфляційної нестабільності на енергетичному ринку країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua
Олігарх Дерипаска не отримав із запорізького
заводу 39 мільйонів доларів
11.06.2019

Офшор російського олігарха Олега Дерипаски через Господарський
суд Запорізької області намагався стягнути з Запорізького алюмінієвого
комбінату 39 мільйонів доларів боргу.
Позов був відхилений оскільки Дерипаска перебуває під українськими санкціями.
Про це повідомляє "Бізнес.Цензор". Відповідну інформацію також повідомляє прокуратура
Запорізької області, однак фігурантів справи не називає. Кіпрська компанія Judson Trading
Limited судиться з ПАТ "ЗАлК" з приводу повернення залученого підприємством в 2009 році
кредиту і заборгованості по ньому на загальну суму $ 39,15 млн (835,14 млн грн). Згідно з
матеріалами справи, Judson Trading Ltd. звернулася з позовом про стягнення з ЗАлКу більше
$ 39,1 млн до Господарського суду Запорізької області, який 22 червня 2015 року прийняв
позов до розгляду і порушив провадження у справі. Прокуратура Запорізької області
заявила про вступ прокурора в дану судову справу. У свою чергу Служба безпеки України
(СБУ) у вересні 2018 року ініціювала застосування Радою нацбезпеки і оборони (РНБО)
економічних санкцій щодо ОК "РусАл", Judson Trading Limited і ряду іноземних громадян,
причетних до знищення ЗАлКу. Так, ЗАлК у 2009 році підписав з Judson Trading Ltd. Угода
про відкриття підприємству кредитну лінію в розмірі $ 31,5 млн (239,77 млн грн на той
момент) терміном на один рік під 6,5% річних. Рішення про залучення позики з метою
поповнення обігових коштів прийняв тодішній гендиректор комбінату. Активи комбінату в
заставу не передавались. До цього ЗАлК в кінці 2004 року привертав кредит Judson Trading
Ltd. на три роки на суму $ 40 млн. ЗАлК за підсумками 2018 року отримав чистий прибуток у
розмірі 3,53 млн грн, тоді як завершив 2017 рік з чистим збитком 279,49 млн грн.
Непогашений збиток до кінця минулого року склав 7,01 млрд грн. ЗАлК раніше був єдиним
в Україні виробником первинного алюмінію. Власником ЗАлКу 2004 року стала російська
група "СУАЛ". У 2007 році комбінат перейшов під контроль ОК “РусАл”, створеної при злитті
алюмінієвих і глиноземних активів ВАТ "РусАл", "СУАЛа" і швейцарського трейдера
Glencore. У багаторічних судових позовах винесено вердикт про розірвання договорів
купівлі-продажу 68,01% акцій ЗАлКу і поверненні цього пакета в державну власність. За
даними Нацдепозитарію України на третій квартал 2018 року, у власності ФДМ перебуває
68,0095% акцій ПАТ "ЗАлК", у компанії Velbay Holding Ltd. (Кіпр, контролюється ОК "РусАл",
РФ) – 29,5363% акцій.
Читати повністю >>>
За матеріалами zp-fakty.net.ua

СК “Интерпайп Сталь” Виктора Пинчука
сократила выплавку на 1%
13.06.2019

Электросталеплавильный комплекс “Интерпайп Сталь” в январе-мае
2019 года сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 1% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 401 тыс. тонн.
В мае-2019 выплавлено 91 тыс. тонн стали, тогда как в предыдущем месяце - 88 тыс.
тонн. Объем производства круглой стальной заготовки в 2018 г. составил 973,8 тыс. тонн,
что на 15% выше, чем за 2018 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”, “Интерпайп Днепропетровский Втормет” и электросталеплавильный комплекс “Интерпайп Сталь”. Конечным
собственником Interpipe Ltd является бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com

25

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

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

 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Запорожье суд оправдал директора ЗТМК Сивака
в деле о растрате 492 млн
30.05.2019

Суд в Запорожье признал невиновным директора ООО “Запорожский
титано-магниевый
комбинат”
Владимира
Сивака
в
нецелевом
использовании 492 миллионов гривен.
Заводской районный суд признал преступление недоказанным. Согласно
материалам дела, государственный “ЗТМК” и компания Tolexis trading limited в 2013 году
заключили договор об учреждении совместного предприятия – ООО “ЗТМК”.
Государственное предприятие вкладывалось имуществом, а Tolexis должно было внести
110 млн долл, из которых 20 млн долл – на техническую модернизацию. Также компания
должна погасить просроченную задолженность госпредприятия: зарплата, налоги, долг за
электричество и др. Однако, вместо модернизации производства, ООО “ЗТМК” перечислило
492 млн грн инвестиционных средств на погашение долгов перед ОАО
“Запорожьеоблэнерго”, ЗАО “ХК “Енергомережа”, банком “Надра” и поставщиком сырья ООО
“Синтез ресурс”. Суд согласился с позицией защиты, что термин “нецелевое использование
средств” может быть применен только в бюджетных, государственных учреждениях. К
тому же, сумма вклада, которая перечислялась на модернизацию, постоянно находились на
счету ООО. “Соглашения, по которым директор ООО “ЗТМК” перечислил средства ГП, можно
было признать недействительными в суде, однако САП этого не сделало. Также в этом
уголовном производстве нет пострадавших”, – отмечают журналисты. Суд также признал
выписку о перечислении денег недопустимым доказательством из-за того, что прокуратура
неправильно приобщила ее к делу. Недопустимой также признали экспертизу, которую
проводили по выписке. Обвинение основывается на выводах аудиторской проверки,
которые зафиксированы на одну дату – 31 мая 2015 года. Во время допроса аудитор
утверждал “отвлечение средств”, однако не указывал, что это является преступлением.
Следующие проверки аудиторов установили целесообразности заключения указанных
соглашений – эти проверки проводили уже после присоединения ГП к ООО. Также суд
признал, что не Владимир Сивак перечислил банку “Надра” 73 млн грн, растратив их, а эту
сумму принудительно списал сам банк. Судебный эксперт во время допроса сообщил, что
ООО “ЗТМК” могло перечислять деньги как за счет средств от инвестиционной
деятельности, так и от текущей деятельности. В результате погашений указанных долгов
имущество госпредприятия не арестовали, счета не заблокировали. Также имущество ГП
было залоговым, поэтому не заплатив долги, завершить присоединение к ООО было
невозможно, отмечает издание. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре
заявили, что обжалуют оправдательный приговор для директора ООО «ЗТМК». Об этом
“ОЛИГАРХ” узнал из сообщения в Фейсбук САП. “29 мая 2019 в Заводском районном суде.
Запорожье объявлен приговор руководителю ООО «Запорожский титано-магниевый
комбинат», который обвинялся в совершении растраты средств предприятия в сумме 492
млн гривен, – констатируют в прокуратуре. – Суд не нашел доказательств вины
руководителя «ЗТМК» в инкриминируемом ему преступлении и признал его невиновным”.
“Заметим, что при рассмотрении на предыдущих заседаниях заявлений прокуроров САП об
отводе указанной коллегии судей, в удовлетворении которых было дважды отказано, среди
других материалов в подтверждение существования объективных сомнений в их
беспристрастности был объявлено протокол допроса в качестве свидетеля судьи
Заводского районного суда г.Запорожье Марченко Н.В. – отмечают в САП. – Судьей было
подтверждено получение предложения неправомерной выгоды от руководителя одного из
отделов ООО «ЗТМК» за вынесение в отношении обвиняемого оправдательного приговора”.
“Кроме того, судья отметила, что по словам лица, предложившего неправомерную выгоду,
аналогичные договоренности об оправдании Сивака В.В. ранее уже были достигнуты с
председательствующим судьей Яцунь А.С.”, – сообщили в прокуратуре. На сегодня
приведенные судьей утверждения являются предметом досудебного расследования,
которое осуществляется детективами НАБУ. ...
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
ОГХК без торгів дала Фірташу 47 мільйонів на трохи
дорожчий ільменіт, ніж торік
03.06.2019

Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» АТ «ОГХК» 29
травня уклала угоду з ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний
комбінат» про постачання ільменіту на 47,33 млн грн.
Цьогоріч на умовах CРТ у села Лісівщина і Шершні Житомирської області поставлять
20 580 т чорнового концентрату первинного збагачення по $87, або 2 300 грн. за тонну,
повідомляється у системі «Прозорро». Відсотковий уміст ільменіту, TiO2 і вологи у звіті про
укладення договору не вказаний. У травні 2018 р. «Іршанський ГЗК» замовляв «Межиріченському ГЗК» чорновий концентрат з умістом ільменіту не менше 70%, TiO2 – 52-58%,
вологи – не більше 8% по $83, або 2 179 грн. за тонну. В доларах це на 5% дешевше від
нинішньої договірної ціни. За даними «Наших грошей» з ДФС, у 2018 р. «Іршанський ГЗК»
експортував ільменітовий концентрат із 53-54% TiO2 за ТУ У 14-10-009-97 по $110-130 за
тонну, а саме в Туреччину – по $110, у Китай – по $115, в Іспанію – по $120, у Росію – по $130.
«Межиріченський ГЗК» входить до складу «Group DF» Дмитра Фірташа і знаходиться в
Іршанську Житомирської області разом з іще двома підприємствами групи – нинішнім
замовником «Іршанський ГЗК» (нині відібрано державою) і ТОВ «Валки-Ільменіт».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Суд начал исследование доказательств в деле бывших руководителей
ОГХК, нанесших ущерб на 13 млн долларов
04.06.2019

Соломенский райсуд Киева начал исследование доказательств САП в
рамках производства по обвинению бывших руководителей АО “ОГХК” в
нанесении ущерба государству на сумму почти $13 млн.
Как сообщила САП в Facebook, 3 июня в Соломенском райсуде Киева при участии
прокуроров САП состоялось судебное заседание. “Судом начато исследование 67 томов
письменных доказательств, приобщенных прокурорами САП”, — констатируется в прессрелизе прокуратуры. При этом отмечается, что во время заседания суда было исследовано
3 тома материалов, в том числе документы относительно взаимосвязи руководства ОГХК с
компаниями-нерезидентами, привлеченными в схемы реализации титанового сырья.
Следующее судебное заседание назначено на 16:00 7 июня 2019 года. Как сообщала ранее
САП, должностные лица ГП “ОГХК” (сейчас — ЧАО “ОГХК”) с целью получения
неправомерной выгоды для себя и третьих лиц в течение декабря 2014-го — июля 2016
годов при осуществлении хозяйственной деятельности продавали титаносодержащие
руды по заниженным ценам через компании-посредники. Реализация сырья
осуществлялась через связанных и подконтрольных руководству ГП иностранных
компаний-посредников — Bollwerk Finanzierungs und Industriemanagement AG (Австрия) и
Adelis Trade LLP (Великобритания) с последующей продажей руд иностранным субъектам
ведения хоздеятельности реального сектора экономики — конечным получателям по
действительным рыночным ценам. При этом должностные лица ГП “ОГХК” при
возможности заключения прямых контрактов вели переговоры и заключали контракты,
действуя в интересах вышеуказанных подконтрольных компаний-посредников. На счетах
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этих компаний осталась часть прибыли в сумме $12,9 млн, что согласно официальному
курсу НБУ составляет 296,8 млн грн. ГП “Объединенная горно-химическая компания”
начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины
приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и
ИГОКа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО “ОГХК”, 26 декабря 2018 года —
из ПАО в ЧАО. ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки
сбыта — ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Уставный капитал ЧАО “ОГХК”
— 1,944 млрд грн. Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний,
подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества
перенес на 2018 год. Готовить ОГХК к приватизации будет “BDO корпоративные финансы”
в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Украина увеличила экспорт титаносодержащих руд и
концентрата в натуральном выражении на 6,1%
07.06.2019

Украина в январе-мае 2019 г. увеличила экспорт титаносодержащих
руд и концентрата в натуральном выражении на 6,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 257,369 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины во вторник, в первые пять месяцев года экспорт титаносодержащих руд
и концентрата в денежном выражении возрос на 23,5% - до $62,121 млн. При этом основной
экспорт осуществлялся в Египет (19,94% поставок в денежном выражении), Мексика
(16,52%) и Чехию (14,72%). Кроме того, Украина в январе-мае-2019 импортировала 243
тонны руды из Сенегала на $171 тыс., тогда как в январе-мае-2018 ввезла 15,457 тыс. тонн
аналогичных руд из Сенегала на сумму $2,854 млн. Как сообщалось, Украина в 2018 году
увеличила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на
2,7% по сравнению с 2017 годом - до 599,494 тыс. тонн, в денежном выражении - на 19,5%,
до $125,722 млн. Основной экспорт осуществлялся в Чехию (19,41% поставок в денежном
выражении), Турцию (17,96%) и РФ (15,68%). Украина в 2018 году импортировала 15,874
тыс. тонн аналогичных руд из Сенегала и Мозамбика на сумму $3,142 млн, тогда как в 2017
году ввезла 202 тонны титаносодержащих руд и концентратов на сумму $143 тыс. из
Сенегала (87,41%), Финляндии (10,49%) и Ирана (2,1%). В Украине в настоящее время
титаносодержащие руды добывают в основном в ЧАО "Объединенная горно-химическая
компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горнометаллургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горнообогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), а также на ООО "Междуреченский
ГОК" и ООО "Валки-Ильменит" (оба ООО - Иршанск Житомирской обл.). Кроме того,
производственно-коммерческая фирма "Велта" (Днепр) построила ГОК на Бирзуловском
месторождении мощностью 240 тыс. тонн ильменитового концентрата в год. Холдинговая
компания Velta Group Global Ltd. зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ЗОЛОТО & ІНШІ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ

На Мужіївському родовищі за рік планують переробити
150 тисяч тонн відвалів
04.06.2019

Нещодавно жителі Мужієва на громадських слуханнях дізналися, що
на території золоторудника компанія-інвестор Avellana Gold збирається
утилізувати відвали, які залишилися тут після розробки родовища.
Відвали містять концентрації сульфідів заліза й інших важких металів, які,
окислюючись, забруднюють довкілля, в першу чергу поверхневі води. Аvellana Gold, що
інвестує увесь проект з освоєння Мужіївського родовища, зобов'язалась ліквідувати
негативні екологічні наслідки від діяльності попередніх підприємств. Ця умова прописана у
спецдозволі на розробку родовища, коментує голова українського представництва Аvellana
Gold Андрій Смолін. Зараз на території родовища близько 150 тис. тонн відвалів, які
компанія планує переробити за рік. «Схема дуже проста. Якщо цю породу подробити, то у
водному середовищі важкі мінерали заліза, свинцю й цинку вивільняться і завдяки
сучасним гравітаційним апаратам будуть вимиватися, відтак збиратися у вигляді
концентрату, – пояснює Микола Гожик, геолог, представник компанії Avellana Gold. – Таким
чином отримуємо колективний концентрат із суми важких мінералів. При цьому очищена
пуста порода у вигляді пісків і шламу разом з водою буде подаватися у відстійник –
облаштований на поверхні басейн. Далі піски з відстійника дістане екскаватор і вони
будуть складені на окремий майданчик для подальшого використання». Таким чином
кількість перероблених відвалів буде суттєво зменшена, а вилучені з породи важкі
мінерали компанія-інвестор планує вивезти із села аж за межі регіону. «Отриманий
концентрат важких мінералів ми вивеземо у контейнерах на один із діючих металургійних
заводів. Такі заводи працюють у Західній Європі, в Україні їх немає. Наприклад, окремі
словацькі компанії, які видобувають аналогічні руди, відправляють свої концентрати у
Бельгію. Ми плануємо теж працювати з цією країною», – зазначає Андрій Смолін. Процес
утилізації відвалів не вплине на сусідні господарства. Пилюки у повітрі не буде. Адже
складовані відвали ущільнені і перебувають у вологому стані. Тому при їх дробленні не
утворюється пилу, а сам процес подрібнення проходить із використанням води, коментує
Микола Гожик. Наступним етапом екопроекту буде рекультивація території родовища:
«Для туризму це великий здобуток, адже не стане відвалів, на їхньому місці будуть
озеленені схили, – зазначає геолог. – Потім ми зробимо рекультивацію території родовища,
де очищені відвали засиплемо родючим ґрунтом». «Зараз ми багато чуємо про радіацію на
території родовища. Але ні в самому родовищі, ні у відвалах ми її не виявили. Ми зробили
тисячі вимірів, оскільки процес геологорозвідувальних робіт передбачає обов'язковість
таких досліджень. Підтвердженням цьому є також і використання в рекреаційних цілях
підземних термальних вод, які концентруються в тому ж самому геологічному комплексі.
Усім, хто сумнівається, ми завжди кажемо – беріть радіометри, залучайте незалежних
експертів, аби переконатися, що відвали не місять радіації та не можуть бути причиною
захворювань», – підкреслює Микола Гожик. В екологічний проект з утилізації відвалів й
рекультивацію ділянки Мужіївського родовища Avellana Gold інвестує понад $1,5 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaholovok.com.ua

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

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

 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ

ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Azmol стал членом Украинского Клуба
Аграрного Бизнеса

ИНТЕРПАЙП прошел преквалификацию от американского
дистрибьютора Distribution NOW

04.06.2019

30.05.2019

Завод ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ, входящий в украинскую
промышленную компанию ИНТЕРПАЙП, прошел преквалификацию
поставщика от крупного американского дистрибьютора трубной продукции
Distribution NOW.
В прошлом году компания Tuboscope Vetco по заказу Distribution NOW провела
преквалификационный аудит на ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ. Его результаты были признаны
положительными, и завод получил статус одобренного поставщика Distribution NOW. Срок
действия сертификата одобрения – 5 лет. Вера Смаль, директор трубного дивизиона
ИНТЕРПАЙП: «DistributionNOW – лидирующий поставщик труб, трубопроводной арматуры
и фитингов для добычи, транспортировки и переработки нефти, а также других отраслей
промышленности. Надежность поставщика – это основной критерий DNOW при выборе
партнеров. Команда ИНТЕРПАЙП Северная Америка приложила максимум усилий для
построения имиджа нашей компании на американском рынке и завоевания доверия
потенциальных клиентов. Сейчас, когда ИНТРЕПАЙП НИКО ТЬЮБ успешно прошел аудит,
DNOW включила нас в список одобренных поставщиков и разместила первый пробный
заказ. При успешном выполнении пробной партии мы сможем рассчитывать на
долгосрочное сотрудничество с DNOW по поставке бесшовных линейных труб». Ранее
сообщалось, что ИНТЕРПАЙП сертифицировала собственное премиальное безмуфтовое
соединение Interpipe UPJ-F на соответствие международному стандарту ISO 13679 уровня
CAL IV (Connection Application Level). В целом, на разработку, освоение, испытания и
сертификацию нового продукта Компании потребовалось около года. Это второе
соединение премиум-класса с наивысшим уровнем газогерметичности, разработанное
ИНТЕРПАЙП. Ранее было освоено муфтовое соединение UPJ-M (Ukrainian Premium Joint). ...
Читать полностью >>>
По материалам ИНТРЕПАЙП
УЦСС подготовил обзор рынка проката с покрытием
за три первых месяца 2019 года
04.06.2019

По итогам 1 квартала 2019 г. потребление оцинкованного проката
сократилось на 8% к аналогичному периоду 2018 г. и составило 59 тыс. т. Об
этом сообщает пресс-служба УЦСС.
На динамику потребления оцинковки оказало влияние сокращение импорта – на 3%
и рост экспортных поставок – на 10% при относительно нейтральной динамике производства – рост на 400 т. На протяжении 1 кв. 2019 г. отечественный оцинкованный прокат
занимал в среднем 55% от объема рынка. Доля потребления оцинкованного проката из
КНР в среднем составила 9%. Остальной объем импортировался преимущественно из:
Европы – в среднем 13%, РФ – в среднем 8%, Турции – в среднем 15%. В структуре потребления в разрезе марок стали наибольшую долю занимает сталь DX51 – 61%, наименьшие
доли распределились между сталью S220-280 – 1%, 08ПС – 4%, S320-350 – 5%. Большая
часть потребления оцинкованного проката приходится на сталь с толщиной цинкового
покрытия в диапазоне 140-180 г/м2 что составляет около 75% от общего объема
потребления. При этом 30% данного проката импортировалось из РФ. Доля оцинкованного
проката с толщиной цинкового покрытия менее 60 г/м2 составила 8% от общего объема
потребления. Цены на оцинкованный прокат отечественных призводителей и цены на
китайскую оцинковку продолжают конкурировать: разница между ними в 1 кв. 2019 г.
составляла в среднем $270 в толщине листа 0,5 мм. Китайская продукция продолжает
уступать по качеству отечественной, а также продукции из Европы. Потребление проката с
полимерным покрытием в 1 кв. 2019 г. к аналогичному периоду 2018 г. сократилось на 21%
(до 47 тыс. т). преимущественно за счет сокращения внутреннего производства – на 62%
(до 2 тыс. т.) и сокращения импорта на 17% (до 45 тыс. т.). Снижение импорта проката с
полимерным покрытием ожидаемо связано с реакцией основных игроков в ответ на
насыщение рынка и загрузку складов, произошедшие в 3- 4 кв. 2018 г. На протяжении 1 кв.
2019 г. производство отечественного проката с полимерным покрытием, как и в 2018 г.,
оставалось около 5% от общего объема рынка. При этом поставки проката с полимерным
покрытием из Китая составили 44% от общего объема, доля европейского импорта
составила 46%. В структуре потребления проката с полимерным покрытием доминирует
сталь DX51 – 65% от общего объема, сталь S220-280 занимает около 24%.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам УЦСС

Компания«Карпатнефтехим» ищет замену
российской нафте на море
11.06.2019

Нефтехимическое предприятие «Карпатнефтехим» (Калуш, ИваноФранковская обл.) 8–9 июня поставило в порт Одессы танкер с 30 тыс. т
прямогонного бензина (нафты) из Болгарии, сообщили enkorr в компании.
Танкер разгрузился на терминале «Одеснефтепродукт», откуда сырье в ж/дцистернах будет доставлено в Калуш. Морская поставка нафты реализована в связи с
сокращением железнодорожного импорта этого сырья из России. В «Консалтинговой
группе А-95» enkorr сообщили, что по итогу первой декады июня, «Карпатнефтехим»
получил из России всего около 2 тыс. т прямогонного бензина. Для сравнения в первой
декаде мая импорт этого вида из России составил 18 тыс. т, за весь май — 43 тыс. т.
Напомним, согласно постановлению правительства РФ от 18 апреля о введении санкций в
отношении Украины, вывоз прямогонного бензина из России в Украину после 1 июня
требует специального разрешения Минэкономразвития РФ. На текущий момент
отсутствуют данные о получении российскими производителями разрешения на поставку
нафты для «Карпатнефтехим» и объемах месячной квоты. Также сырьем для
нефтехимического предприятия может служить сжиженный газ бутан, однако его поставка
в Украину также запрещена постановлением правительства РФ от 18 апреля. Как сообщал
enkorr, тестировать морские поставки прямогонного бензина «Карпатнефтехим» начал в
июне 2018 г. Всего за июнь-август 2018 г. предприятие завезло по морю около 35 тыс. т
сырья, после этого морские поставки были приостановлены. Всего заводу необходимо 40–
50 тыс. т нафты ежемесячно, за 12 месяцев 2018 г. завод получил около 493 тыс. т нафты и
102 тыс. т бутана. «Карпатнефтехим» возобновил производство после пятилетнего простоя
в июне 2017 г. Запуск производства состоялся после смены собственника, который
инициировал
внедрение
в
Украине
мировой
практики
налогообложения
нефтехимического сырья. На сегодня предприятие загружено на 100% мощности. Как
сообщал enkorr, морской импорт нефтепродуктов будет центральной темой
международной конференции Black Sea Petroleum Trading 2019, которая пройдет 18 июня в
Одессе. Регистрация доступна на сайте «А-95». Компания «Карпатнефтехим» (Калуш,
Ивано-Франковская область) — одно из крупнейших нефтехимических предприятий
Восточной Европы. Специализируется на выпуске этилена, полиэтилена, хлорвинила и
каустической соды. Производство на нем было прекращено в сентябре 2012 г. В феврале
2017 г. компания «Лукойл» завершила сделку по продаже 100% доли владения в компании
LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежал завод. Techinservice Limited
купил у «Лукойла» до 50% акций. Вторым опосредованным собственником — свыше 50% в
«Карпатнефтехиме» через кипрскую Xedrian Holding Ltd — стал Ильхам Мамедов. Штат
предприятия — около 3200 человек.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Антимонопольный комитет Украины признал Group DF Фирташа
монополистом на рынке удобрений
12.06.2019

Основные трубные предприятия Украины увеличили
производство труб из черных металлов на 7,1%
13.06.2019

Основные трубные предприятия Украины в январе-мае 2019 года
увеличили производство труб из черных металлов, по оперативным
данным, на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - 477,7
тыс. тонн, при этом в мае выпущено 93,1 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром", в
том числе предприятия объединения за январь-май-2019 нарастили производство труб на
8,1% - до 360,8 тыс. тонн, в том числе в мае выпущено 73,7 тыс. тонн. При этом Харцызский
трубный завод (ХТЗ, Донецкая обл.), находящийся на НКТ, в текущем году, как и в прошлом
году, простаивает. Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период снизился на 7,9%
- до 113,2 тыс. тонн (в мае - 24,1 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" возрос на 4,6% - до 45,9
тыс. тонн (8 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 21,1% - до 179,3
тыс. тонн (37,4 тыс. тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) нарастил выпуск труб
на 29% - до 12 тыс. тонн (в мае - 2,1 тыс. тонн). "Сентравис" - на 10,7%, до 9,3 тыс. тонн
нержавеющих труб (1,9 тыс. тонн). Завод "Трубосталь" снизил выпуск труб на 15,4% - до 1,1
тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн). Не входящие в объединение "Укртрубопром" Мариупольский
меткомбинат (ММК) им. Ильича за пять месяцев нарастил выпуск труб на 12,9% - до 57 тыс.
тонн (в мае – 9,9 тыс. тонн), "Коминмет" снизил на 2,9% - до 59,9 тыс. тонн (9,5 тыс. тонн).
Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода,
по неофициальным данным, продолжает простаивать. Как сообщалось, основные трубные
предприятия Украины в 2018 году увеличили производство труб из черных металлов на
5,2% по сравнению с 2017 годом - до 1 млн 102,6 тыс. тонн, в том числе предприятия
объединения за 2018 год нарастили производство труб на 12,9% - до 796,3 тыс. тонн. При
этом ХТЗ простаивал, тогда как в 2017 году выпустил 3,4 тыс. тонн. Выпуск труб на
"Интерпайп-НТЗ" за 2018 год возрос на 9,3% - до 279,6 тыс. тонн, на "Интерпайп НМТЗ" - на
12,2%, до 108,5 тыс. тонн. "Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 20,9% - до
368,1 тыс. тонн. ДТЗ снизил выпуск труб на 6,1% - до 16,9 тыс. тонн. "Сентравис" нарастил
на 6,4% - до 20 тыс. тонн нержавеющих труб. Завод "Трубосталь" снизил выпуск труб на
10,3% - до 2,6 тыс. тонн. Не входящие в объединение "Укртрубопром" ММК им. Ильича
снизил выпуск труб на 6,9% - до 140,1 тыс. тонн, "Коминмет" - на 13,8%, до 166,2 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Передовые украинские аграрные предприятия признали смазочные
материалы Азмол (Azmol) – лучшим выбором для современной
сельскохозяйственной техники.
Вступление Азмола в ряды УКАБ подчёркивает, что национальный аграрный бизнес
развивается в направлении доверия отечественным партнёрам и качеству их продукции.
Современная аграрная техника нуждается в соответствующего уровня смазочных
материалах, от этого напрямую зависит работоспособность техники. Украинские аграрии
выбирают продукцию Азмол, которая уже давно востребована не только на отечественном,
но и на зарубежном рынке. Основатели Украинского Клуба Аграрного Бизнеса
комментируют, что преимущество этого партнёрства не только в надёжности, но и в
перспективности. Ведь, если компания динамично развивается, её продукция всегда будет
трансформироваться синхронно с потребностями клиентской аудитории. Отметим,
шведский автоконцерн Volvo рекомендует моторное масло AZMOL Famula LD 10W-40.
Длительные испытания подтвердили качество смазочного материала, а также его
совместимость с двигателями Volvo (VDS-3), Renault VI (RLD-2) и Mack (EO-N).
Читать полностью >>>
По материалам Azmol

АМКУ признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на
рынке реализации азотных удобрений. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из
сообщения “БизнесЦензор”.
“Первое, группа имеет признаки монопольного положения на общегосударственном
рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений. Второе, зафиксированы
факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением”, –
сообщает глава АМКУ Юрий Терентьев. 24 мая АМКУ направил 4 компаниям из Group DF (3
завода – производителя минеральных азотных удобрений и НФ “Трейдинг Украина”)
предварительные выводы по результатам проведенного расследования. “Стоимость газа
составляет около 70% в себестоимости производства аммиачной селитры. Именно эта
связь между сырьем (газом) и конечным продуктом (минеральными удобрениями) и стал
объектом злоупотреблений со стороны указанных компаний”, – сообщает Терентьев.
Терентьев указывает, что предприятия Group DF покупали газ для производства удобрений
у связанных компаний, а затем перепродавали его внутри группы, постоянно поднимая
цену. “Когда газ доходил собственно к конечному заводу-производителю удобрений, его
цена была существенно завышенной, что приводило к завышению стоимости азотных
удобрений”, – сообщает Терентьев. Также, пишет глава АМКУ, в течение 2017 года имели
место остановки производства удобрений из-за сознательного непроведения расчетов за
газ. “Юридически такие действия можно квалифицировать как злоупотребление
монопольным положением из-за искусственного ограничения производства удобрений”, –
сообщает Терентьев. Он объяснил, что АМКУ может оштрафовать Group DF и заставить
разделить химические активы группу. В Group DF через холдинг Ostchem входят заводы
Черкасский “Азот”, “Ривнеазот” и Северодонецкий “Азот”. Менеджмент Дмитрия Фирташа
также контролирует государственный “Сумыхимпром”. 86% в Ostchem принадлежит
Фирташу. Еще 14% – народному депутату от Оппозиционного блока Юлии Левочкиной,
родной сестре Сергея Левочкина – партнера Фирташа по телеканалу “Интер” и экс-главе
Администрации президента Виктора Януковича. Как сообщалось ранее, в АМКУ рассказали,
кто тормозит дело о монополии Фирташа на рынке удобрений. Антимонопольный комитет
в 2015 г. начал производство по монополии на рынке удобрений фирмы Ostchem, в 2017 г.
было подготовлено предварительное решение, но его до сих пор не приняли. Почему так
произошло, рассказала одна из госуполномоченных АМКУ Агия Загребельская. …
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
По материалам oligarh.media
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Міжнародна виставка оборонної
галузі IDEF-2019

Склобій як стратегічна сировина для
скляної галузі України
29.05.2019

Використання склобою в виробництві склотари значно заощаджує
використання електроенергії та покращує екологічні характеристики
виробництва скла. Про це пише Асоціація «Скло України».
Завдяки рециклінгу скла і пов'язаних з ним технічних інновацій за останні 25 років
викиди відпрацьованих газів і відходів скоротилися на 75%. Залежність збереження
енергоресурсів від частки склобою лінійна: на кожні 10% старого скла в складі шихти
економія енергії становить 3%, а зниження викидів СО2 - 7%. Тим більше, утилізація 1 млн.
шт. пляшок економить основну сировину: близько 250 т кварцового піску і 60 т
кальцинованої соди ,а також підвищує екологічність виробництва. Згідно статистики,
близько 8-10% усіх побутових відходів та сміттєзвалищах - скляні. Таке скло може
використовуватися для виробництва різних видів будівельних матеріалів (бетон;
будівельні розчини призначені для зовнішніх, внутрішніх та оздоблювальних робіт;
благоустрою територій; теплоізоляційних та звукоізоляційних матеріалів тощо). Склобій
може використовуватися для виробництва бетонів радіаційного захисту в атомній
промисловості, а також для виготовлення високостійких до агресивних навколишнім
факторам бетонів. На сьогодні в Україні функціонує велика кількість компаній, які
займаються заготовкою листового та змішаного склобою, і лише деякі з них займаються
подальшою його переробкою та вторинним використанням у виробництві. Три найбільші
підприємства, що займаються заготовкою битого склав Україні це: ЗАТ «Утиліта»
(Дніпропетровська обл.), Виробничо-екологічне об'єднання «Укрвторма» (м.Київ) та ТОВ
«Геон Рівер» (м.Чернігів). ЗАТ «Утиліта» займає лідируючі позиції на ринку України, як по
заготівлі, так і по вторинній переробці склобою з часткою, що перевищує 60%. Підрозділи
компанії «Утиліта» забезпечують співпрацю з великими і дрібними локальними збирачами
склобою по всій Україні, працюючи при цьому як з вагонними партіями, так і партіями до 1
тонни. На виробництві переробляються вторинні сировинні матеріали для повторного
розподілу в виробничому циклі. В «Утиліта» налагоджена система роботи регіональної
мережі по збору вторинного скла, що дозволяє при необхідності заготовляти 120-130 тис.
тонн на рік «брудного» склобою. Продукцією заводу є очищений тарний і листовий склобій,
готовий до закладки у скловарну піч. ВЕО «Укрвторма» є найбільшою організацією в сфері
поводження з відходами, в тому числі і склобоєм. До складу об'єднання входить 98
спеціалізованих заготівельних і переробних підприємства великого, середнього і малого
бізнесу, що розташовані в усіх регіонах України. ТОВ «Геон Рівер» спеціалізується на
закупівлі склобою з усієї території України та на повторній його переробці. Протягом 15
років компанія займає провідну позицію на ринку переробки вторинного скла. …
Читати повністю >>
За матеріалами Асоціації «Скло України»

29.05.2019

З 30 квітня по 3 травня 2019 року у м. Стамбул (Туреччина) на
території виставкового центру Tuyap пройшла Міжнародна виставка
оборонної галузі «IDEF 2019».
На виставковому стенді АТ «Мотор Січ» були представлені авіаційні двигуни ТВ3117ВМА-СБМ1В, АI-450С, МС-500В, АІ-450М і МС-400. Відзначимо, з 21 по 23 травня 2019
року у Запоріжжі, у виставковому центрі «Козак палац» відбулася 27-а Міжнародна
спеціалізована виставка «Машинобудування. Металургія-2019». На стенді АТ «МОТОР СІЧ»
була представлені продукція Лубенського верстатобудівного заводу, зразки деталей
технологічних процесів і медичних виробів для травматології і ортопедії, столи програмноповоротні, а також широка номенклатура товарів народного споживання. Продукція АТ
«Мотор Січ» викликала велику зацікавленність у відвідувачів виставки. Нагадаємо, з 15 по
17 травня 2019 року на території НВК « Узэкспоцентр», м. Ташкент, Узбекистан, АТ «МОТОР
СИЧ» приймало участь в 23-ій Міжнародній виставці «Oil & Gas Uzbekistan 2019/ Нафта і Газ
Узбекистану 2019». У виставці взяли участь більше 300 компаній з 25 країн світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Мотор Січ»
Мінекономрозвитку обрало нового директора
заводу «Електроважмаш»
03.06.2019

У Мінекономрозвитку (МЕРТ) відбувся конкурс на заміщення посади
директора ДП «Завод «Електроважмаш». У конкурсі переміг Дмитро Костюк,
який із серпня 2015 року виконував обов’язки директора підприємства.
На посаді виконувача обов’язків директора ДП «Завод «Електроважмаш» Дмитро
Костюк керував розробкою короткострокової та середньострокової стратегії розвитку
підприємства, здійснював управління процесами оптимізації організаційної структури
підприємства, впровадження фінансового та інвестиційного планування, пошуку нових
клієнтів та ринків збуту. В 2016 р. під його керівництвом здійснені антикризові заходи,
результатом яких стало зменшення збитковості заводу у сім разів, а також погашення
кредитної заборгованості перед банками на 30 млн грн. ДП «Завод «Електроважмаш» –
підприємство електричного машинобудування, що виготовляє генератори для ТЕС, ГЕС,
АЕС, тягові електродвигуни та генератори для залізничного та міського електротранспорту, великі електродвигуни для металургійних та гірничодобувних підприємств. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
АМКУ оштрафовал "Кузню на Рыбальском" Тигипко
за нарушение при покупке

 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

03.06.2019

ПАО «Одескабель» представил линейку инновационных
нагревательных кабелей
22.05.2019

На недавно закончившейся выставке АкваТерм Киев-2019 были
представлены новые, инновационные нагревательные кабели ТМ Woks. Об
этом сообщает пресс-служба ПАО «Одескабель»
Руководитель ОПНК ПАО «Одескабель» Карен Амбарцумянц на стенде завода
презентовал линейку новых нагревательных кабелей под ТМ Woks, которая включает в
себя три вида изделий: Woks-T 33/66 – нагревательный кабель, экранированный 4-х
жильный с тросом. Используется для защиты от снега и таяния льда на внешних
поверхностях. В отличие от других кабелей, может переключаться в режим экономии (50%
мощности); Woks-T 33 - нагревательный кабель экранированный двужильный с тросом.
Применяется для наружной установки на крыше или в водостоках. Используется для
защиты от снега и наледи льда наружных поверхностей; Woks 22 - нагревательный кабель
экранированный двужильный. Используется в бетонных полах для полного обогрева
помещений или для подогрева поверхности пола. Также может использоваться для защиты
от снега и льда наружных поверхностей. Новые изделия разработаны специально для
профессионалов технологий теплых полов и планируются к продвижению через каналы
отраслевых сообществ специализированного рынка технологий.
Читать полностью >>>
По материалам ПАО «Одескабель»

Читайте также: Надежность и качество как символ Одессы >>>

В Чугуеве откроют предприятие по изготовлению
электрокабельной продукции
29.05.2019

ООО «Гранд Инвест ХХI» планирует открыть предприятие в
Чугуеве на территории завода топливной аппаратуры (ул.Рабочая, 55
Б). Об этом сообщает служба новостей портала times.kharkiv.ua
Новое предприятие будет специализироваться на изготовлении электрокабельной
продукции. По поводу открытия нового предприятия состоялась рабочая встреча
городского головы Галины Минаевой с руководителем ООО «Гранд Инвест ХХI», сообщает
пресс-служба Чугуевского горсовета. Открытие предприятия позволит создать около ста
новых рабочих мест, а также наполнять местный бюджет за счет налогов. На предприятии
будут надлежащие условия труда, обустроят столовую для работников. ООО «Гранд Инвест
ХХI» относится к группе компаний DCL Group, которая объединяет производственные
предприятия, производящие продукцию под торговыми марками ТМ Decolife, ТМ Harvinyl,
ТМ Vodoley. Выпускаемая продукция представлена на рынках Европы и СНГ более 20 лет и
выгодно отличается от конкурирующих брендов. Важным отличием группы компаний DCL
Group является полный цикл производства. Каждая деталь выпускаемой продукции
произведена на нашем предприятии и контролируется на всех этапах, начиная с момента
поступления сырья до выходного контроля качества готового изделия. Штат сотрудников
на производственных мощностях составляет более 500 человек, регулярно
модернизируется парк оборудования, осваиваются новые виды производств. Группа
компаний DCL Group гарантирует высокое качество всех представленных изделий и
стабильность эксплуатационных характеристик. Залогом этого является эффективная
организация производства, которое отвечает требованиям стандартов системы
менеджмента ISO 9001, современный парк оборудования и высококвалифицированный
трудовой коллектив. Инженерно-технический персонал предприятия постоянно работает
над совершенствованием конструкций выпускаемой продукции, а также над освоением
производства новых видов изделий. DCL Group входит в состав "Українська асоціація
виробників електротехніки" (УАВ), которая была создана бизнесменами Украины с целью
всесторонней помощи иностранным бизнесменам в организации производства полного
цикла в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам times.kharkiv.ua
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АМКУ наложил на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" штраф в
размере 136 тыс. грн за подачу в 2018 г. недостоверной информации о связи
с семью компаниями. Об этом говорится в решении АМКУ от 20 мая.
Отмечается, что недостоверная информация была подана во время получения
разрешения на концентрацию Сергеем Тигипко опосредованно через "Евинз Лимитед"
акций "Завода "Кузня на Рыбальском" в 2018 г. Ведомство 18 октября 2018 г. предоставило
разрешение на концентрацию, основываясь на информации об отношениях контроля
только с ООО "Строй-Реновация" и ООО "Ленд Девелопмент ЛТД Плюс". В то же время 28
декабря 2018 г. в комитет поступило заявление-ходатайство от уполномоченного
представителя ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", в котором отмечалось: судозавод также
связан отношениями контроля с рядом дочерних предприятий – "Дом Культуры", "Медикосанитарная часть", "ЛК – Металлургия", ДП общественного питания "Парус", "Жилищноэксплуатационная контора-ЛК", "Внешэкономсервис" и ООО "Киевгейст Инвестмент" (все Киев). Так, "Дом Культуры" и "Медико-санитарная часть" также предоставляют в аренду
собственное недвижимое имущество, а именно офисную, промышленную и складские
помещения в пределах Киева. Как отмечает АМКУ, совокупная доля участников
концентрации по итогам 2016-2018 гг. на рынке аренды промышленной недвижимости в
пределах Киева не превышает 5%, поэтому предоставление недостоверной информации не
повлияло на принятое комитетом решение о даче разрешения на концентрацию. …
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua

Читайте также: ГБР зарегистрировало два
производства по “Кузне на Рыбальском” >>>

Bosch в Украине в 2018 году увеличила
объем продаж на 19%
04.06.2019

Компания Bosch в Украине в 2018 году увеличила объем продаж на
19% по сравнению с предыдущим годом - почти до EUR90 млн, сообщается в
пресс-релизе компании во вторник.
Как сообщалось, первоначальный прогноз продаж компании в текущем году
предполагал минимум 15%-ный прирост. "Прошлый год был успешным для компании, все
направления показали хороший результат, что позволило нам выйти на докризисный
уровень и значительно улучшить общие показатели прибыльности в евро", – цитируется в
пресс-релизе генеральный директор ООО "Роберт Бош ЛТД" Виталий Бульда. По его словам,
в текущем году также ожидается "позитивное развитие бизнеса", исходя из результатов
первого квартала. В 2018 г. все бизнес-направления продемонстрировали положительную
динамику развития, в частности значительно вырос сектор "Мобильные решения" (Mobility
Solutions), который в основном представлен подразделением автозапчастей, существенно
выросли подразделения индустриальных технологий и электроинструментов, а в секторе
строительных технологий прирост составил 75%. Сеть "Bosch Авто Сервис", по информации
компании, остается крупнейшей независимой сетью станций техобслуживания автомобилей в Украине, на сегодня объединяет 108 станций (год назад 104 – ИФ): 92 станции
"Bosch Авто Сервис" (Bosch Car Service) и 16 станций "Bosch Дизель Сервис" (Bosch Diesel
Service). Подразделение "Отопительная и водонагревательная техника" (Thermotechnology)
продолжило участвовать в программе по энергоэффективности, разработанной ЕБРР,
которая позволяет конечным потребителям компенсировать 35% стоимости затрат на
энергоэффективную модернизацию жилья. В частности, в Днепре в рамках программы
модернизирована система отопления многоквартирного дома с заменой демонтированных
старых котлов каскадом конденсационных котлов от Bosch - Buderus Logamaxplus. Кроме
того, в прошлом году это подразделение компании реализовало 30 масштабных проектов и
установило более 10 тыс. котлов, что на треть больше, чем годом ранее. Bosch в Украине
также реализовал несколько инновационных проектов, в частности, по установке
солнечных коллекторов на крыше спортивного комплекса, торговых центров, бизнесцентров. Компания Bosch в Украине начала свою работу в 1993 г. Первый Bosch Авто Сервис
открыт в 1994 г. в Одессе. С 2008 г. во Львовской обл. работает завод для восстановления
автомобильных стартеров. На сегодня в компании работает более 400 человек. …
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

 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 МЕТАЛООБРОБКА

 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА & РАДІОЕЛЕКТРОНІКА

Холодная весна: почему в Украине замедляется рост
рынка техники и электроники

ДТЭК отключит от электроснабжения дочернюю
компанию "Росатома" в Краматорске
29.05.2019

ДТЭК отключит от электроэнергии за долги "Энергомашспецсталь",
владельцем
которого
является
российский
"Атомэнергомаш"
(энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом").
"Долг ЭМСС перед оператором системы распределения на сегодня составляет 290
млн грн. В результате предприятие-должник будет отключено от электроснабжения 29
мая", – сообщает ДТЭК. По данным ДТЭК, ЭМСС будет отключено от электроэнергии в
третий раз за 2019 г. " Энергомашспецсталь не выполняет условия мировых соглашений и
не погашает задолженность согласно графику", – сообщает ДТЭК. Энергохолдинг также
призывает "Энергомашспецсталь" принять срочные меры для погашения задолженности.
Как сообщалось, в феврале счета "Энергомашспецсталь" в 10 украинских банках были
арестованы для обеспечения исполнения решения суда и погашения задолженности перед
ДТЭК на сумму 224,37 млн грн за поставленную электроэнергию. В свою очередь в прессслужбе ЭМСС предлагали подключить к процессу урегулирования спора по задолженности
"Метинвест", который покупает у ЭМСС продукцию для метпроизводства (в частности,
валки), но рассчитывается за продукцию без аванса, со сроком оплаты два месяца после
отгрузки, тогда как электроэнергию ДТЭК поставляет на условиях 100% предоплаты. ПАО
"Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск), владельцем которого является российский
"Атомэнергомаш" (энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом"),
получило в 2018 году, по предварительным данным, чистый убыток в размере 293,62 млн
грн, что в 3,2 раза меньше аналогичного показателя 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА

На ПрАТ «ІФАЗ» завершена робота над партією
засувок клинових ИА11095
31.05.2019

Висока якість продукції, яку виробляє ПрАТ «ІФАЗ», досягається
завдяки клопітким старанням наших фахівців, починаючи з відділу
маркетингу і закінчуючи логістичним бюро.
Багаторічний досвід роботи на ринку запірної арматури дозволяє швидко реагувати
на сучасні запити замовників і освоювати нові види продукції. Так, днями була завершена
робота над партією засувок клинових ИА11095 DN200 для українського промислового
підприємства. Відзначимо, відповідно до контракту з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було
виготовлено на потужностях ПРАТ «Івано-Франківський арматурний завод» партію засувок
клинових ИА11072 DN800 c висувним шпінделем. Робочим середовищем засувки клинової
ИА11072 може бути: вода, пар, масла, нафта. Приєднувальні кінці: фланцеві, під приварку.
Управління: ручне через редуктора. Нагадаємо, ПрАТ «ІФАЗ» укладає нові контракти на
проведення механічної обробки виробів. Вісім литих корпусів шарових кранів DN250
чекають на відвантаження європейському замовнику.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «ІФАЗ»
Изготовлен и смонтирован опорный кран для предприятия по
производству строительных металлоконструкций
12.06.2019

Перед специалистами ООО «Киевский завод ПТО» была поставлена
задача спроектировать мостовой опорный кран для существующего цеха на
предприятии по производству металлоконструкций.
Задача - обеспечивать подъемы грузов на необходимую высоту и их дальнейшее
перемещение. Использование электрической тали с уменьшенной строительной высотой и
специально спроектированный пролетный мост, позволили обеспечить необходимую
высоту подъема. Двухскоростной двигатель подъема, перемещения тали и крана позволит
точно позиционировать грузы при использовании кран-балки, увеличит ресурс тормозной
системы, колесной группы и подкрановых путей. Для подключения кран-балки к источнику
электрической энергии был использован троллейный токоподвод закрытого типа. Данное
современное решение позволяет в полной мене обеспечить полную безопасность во время
проведения подъемно-транспортных работ, уменьшить возможность непредвиденных
остановок и имеет весьма красивый вид. Данное крановое оборудование необходимо для
подъема и перемещения металлических заготовок и готовых металлоконструкций.
Основные данные нового крана опорного мостового
модели КМО-8.0-5.04-3.0-А5:
грузоподъемность – 8 т; предельная высота подъема - 3,0 м; пролет крана - 5,04 м; скорость
подъема-опускания - 4/1.3 м/мин; скорость передвижения тележки - 20/5 м/мин; скорость
передвижения крана - 40/10 м/мин; группа режима работы по ISO или ГОСТ- А5 (средний).
Основная комплектация кранового оборудования: механизм подъема - таль канатная типа
МТ, концевые балки производства, а также мотор-редукторы передвижения и подъема - все
производства Podem (Болгария); токоподвод к крану - гибкий кабель на жестком профиле
типа Festoon; комплект электрооборудования предоставлен компанией Schneider Electric
(Франция). пролетный мост (коробчатая балка сварной конструкции) - производства
КЗПТО. Дополнительная комплектация для обеспечения более высокой безопасности:
концевой выключатель передвижения крана; концевой выключатель передвижения тали;
концевой выключатель подъема-опускания; термозащита двигателя подъема;
ограничитель грузоподъемности. Управлять краном можно как с помощью системы
радиоуправления, так и с подвесного пульта. В настоящий момент новый кран успешно
смонтирован, прошел все необходимые испытания и успешно эксплуатируется на
обслуживаемом участке.
Читать полностью >>>
По материалам ООО «Киевский завод ПТО»
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Темпы роста продаж бытовой техники и электроники в Украине
сокращаются второй квартал подряд. В чем причины негативных
тенденций и чего ждут крупнейшие ритейлеры от продаж по итогам всего
года?
Недавно исследовательская компания GfK обнародовала отчет по рынку бытовой
техники и электроники (БТиЭ) за первый квартал 2019 года. По информации аналитиков
компании, за отчетный период общий объем украинского рынка составил почти 22 млрд
грн. Таким образом, по сравнению с январем-мартом прошлого года продажи бытовой
техники и электроники в Украине выросли на 7%. Однако по сравнению с IV кварталом
2018-го рынок просел более чем на 30%.
Ожидаемый спад. Впрочем, снижение продаж в первой четверти года – явление
привычное и вполне объяснимое. Традиционно наибольший объем продаж техники и
электроники приходится на последний квартал года, а наименьший – на первый и второй
кварталы. Куда большие опасения у ритейлеров должно вызывать замедление темпов
роста рынка, которое наблюдается уже второй квартал к ряду. По данным GfK, в IV квартале
2018 года рост рынка по сравнению с аналогичным периодом 2017-го составил 15,3%,
тогда как годом ранее было 34,3%. В первом квартале 2018-го рост продаж на украинском
рынке бытовой техники и электроники был еще более ощутимее — на 35%. Нынешние 7%
на этом фоне выглядят почти спадом. «Тренд замедления темпов роста наблюдается с
декабря 2018 года. Мы это связываем с тем, что в декабре было введено военное положение
и, возможно, с предвыборными настроениями», — говорит коммерческий директор Comfy
Иван Павлик. Подтверждают его слова и в крупнейшей украинской сети магазинов техники
– Фокстрот. «Снижение роста продаж мы начали фиксировать после «Черной пятницы»
прошлого года. Уже тогда стало очевидным, что декабрь «не состоялся». Эта же тенденция
продолжилась и в первом квартале 2019-го», — утверждает исполнительный директор
Фокстрот Вячеслав Поврозник.
Плохое настроение. Заместитель руководителя отдела аудита розничных продаж
бытовой техники и электроники GfK Ukraine Андрей Осадчий обращает внимания на тот
факт, что бурный рост бытовой техники и электроники начался после существенного
падения рынка в 2015 году. «Фаза стремительного роста началась со второго квартала
2016-го, в котором рост составил 35% и закончилась в последнем квартале 2018-го. Более
того, в декабре 2018 года рынок практически не рос, а по некоторым продуктовым группам
даже падал относительно 2017-го», — говорит эксперт. По его словам, снижение темпов
рынка неизбежно из-за повышения базы сравнения. «Мы сравниваем рынок 2019 года с
«высоким» рынком прошлого года, при этом рынок все равно остается в зеленой зоне.
Кроме того, ухудшение динамики за последние два квартала может быть объяснено
достижением некоего порога насыщения в предшествующих периодах: потребители уже
совершили все несделанные покупки 2014-15 годов», — отмечает Осадчий. Вячеслав
Поврозник считает, что неутешительная динамика связана с рядом причин, которые в
комплексе повлияли на текущее состояние отрасли. В частности, динамика индекса
потребительских
настроений
и
целесообразность делать
крупные
покупки
демонстрировала рост весь 2017 год и по июнь 2018-го. «Но уже с июля прошлого года
тренд по этим показателям начал меняться на отрицательный, что мы связывали с
предстоящим годом выборов и опасениями покупателей относительно своих сбережений.
Также стоит учитывать, что отчасти 2017-18 стали годами отложенного спроса,
сформировавшегося после событий 2014-15 годов», — поясняет топ-менеджер Фокстрот.
По его словам, в итоге предположения компании оказались оправданы: даже после
президентских выборов настроения покупателей остаются достаточно слабыми. А в
промежутке до вторых выборов во II-III квартале в компании могут прогнозировать как
отложенный спрос, так и замедление покупательских настроений. «Это не означает
стагнацию рынка, но и значительного роста продаж не предвидится», — уверен Поврозник.
Сооснователь сети магазинов Алло Дмитрий Деревицкий подтверждает, что еще в декабре
прошлого года, после введения военного положения, ряд категорий бытовой техники
показал отрицательный рост. Замедление было и на самом емком рынке БТиЭ – в сегменте
смартфонов. «Это говорит о том, что потребительский рынок очень плохо реагирует на
любые потрясения», — рассказывал бизнесмен в интервью RAU. С учетом прошедших
президентских и грядущих парламентских выборов в Алло делали довольно сдержанный
прогноз по годовой динамике роста рынка.
Сдержанный оптимізм. Ухудшение показателей продаж техники и электроники
отмечают не только офлайн-ритейлеры, но также игроки рынка e-commerce. При этом,
сооснователь крупнейшего в Украине интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин
уверяет, что данный тренд не только украинский, а общемировой. «Если говорить об общих
тенденциях в Украине и мире, то сильно падают продажи электроники. На рынке не
появляется ничего кардинально нового, а значит, для покупателя нет драйверов к покупке
новых мобильных телефонов, ноутбуков, фотоаппаратов и так далее», — поясняет причины
спада бизнесмен. В Comfy отмечают, что несмотря на замедление темпов роста, компания
по-прежнему растет быстрее, чем рынок в целом, и с оптимизмом смотрит в будущее. «В
первом квартале уже наблюдается восстановление рынка, а с марта — увеличение темпов
роста. Мы достаточно оптимистично смотрим на емкость рынка в этом году и ожидаем, что
рост составит около 20% и во многом придется на вторую половину года», — прогнозирует
коммерческий директор Comfy Иван Павлик. По его словам, в структуре рынка есть
категории, которые показывают рост выше среднерыночного. Например, смартфоны,
встраиваемая техника, сушильные машины, роботы-пылесосы и носимые гаджеты. «Мы
ожидаем, что рост по этим категориям на уровне среднерыночного сохранится на
протяжении всего 2019 года», — добавляет топ-менеджер Comfy. Чуть хуже ожидания
темпов годового роста рынка у сети Фокстрот. Как отмечает исполнительный директор
сети Вячеслав Поврозник, в компании ожидают увеличения продаж бытовой техники и
электроники в Украине на 12-15%. «Самыми растущими категориями ожидаются ТВ и
мелкий быт, умеренный рост сохранит категория крупной бытовой техники и диджитал,
ниже среднего предполагаем по категории IT», — уточняет руководитель Фокстрот. При
этом он считает, что основные риски для рынка техники и электроники может нести в себе
девальвация национальной валюты, так как на спрос и проблемы с потреблением
непосредственно влияют валютные колебания. «В данном случае – с учетом не только
состояния и конъюнктуры мировых финансовых рынков, но и фактора парламентских
выборов, проведения необходимых в стране реформ (в финансовом секторе и судебной
системе)», — конкретизирует Поврозник.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам rau.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ОБЛАДНАННЯ

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В России подали в суд против авиаконцерна "Антонов"

Машиностроительная компания Corum Group намерена
завершить поставку 135 секций крепи в адрес PGG
11.06.2019

Компания Corum Group до ноября 2019 г. намерена завершить
поставку 135 секций крепи в адрес Polska Grupa Gornicza S.A. (PGG) в рамках
заключенного контракта стоимостью 392 млн грн.
Согласно сообщению пресс-службы на сайте компании, первые секции крепи
должны быть готовы в июле. "В 2018 году мы заказали у Corum Group 140 секций крепи ZRP
15/35 для нашей шахты Sosnica (Сошница), необходимых для запуска новой лавы. Историю
сотрудничества продолжаем новым заказом на поставку оборудования для шахты PiastZiemowit - самой крупной в нашей компании", - цитирует пресс-служба вице-президента
правления PGG Петра Боярски. Пресс-служба отмечает, что в тендере PGG на поставку 135
секций крепи Corum Group конкурировала с ведущими польскими машиностроительными
компаниями. Corum Group входит в состав энергетической компании "ДТЭК Энерго".
Объединяет машиностроительные активы "ДТЭК Энерго", а это предприятия в Харькове,
Дружковке и Каменск-Шахтинском, "Корум Шахтспецстрой", сервисные компании Corum
Source и Corum Repair, а также зарубежные торговые компании и представительства.
Ключевые клиенты компании - 14 крупнейших добывающих холдингов, активы которых
насчитывают 150 шахт и карьеров. Итоги работы в 2018 году группа не оглашала В 2017
году EBITDA выросли более чем втрое к 2016 году - до 352 млн грн, консолидированная
выручка на 44% - почти до 2 млрд грн, объем заключенных контрактов – на 110%, до 2,872
млрд грн. PGG - крупнейшая горнодобывающая компания в Европе и крупнейший
производитель каменного угля в ЕС. Ежегодно добывает 32 млн тонн сырья, которое идет
главным образом для обеспечения потребностей энергетического сектора и розничного
потребителя. Площадь горнодобывающей деятельности охватывает 603 кв. км, а районы
добычи - 665 кв. км. В компании работает 43 тыс. чел.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

АО "Турбоатом" выплатит дивиденды акционерам
в размере 382 млн грн
28.05.2019

АО "Турбоатом" выплатит дивиденды акционерам за 2018 год в
размере 382,137 млн грн (50% полученной чистой прибыли) в период с 14
июня по 17 октября текущего года.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение
принял наблюдательный совет компании 24 мая. Как сообщалось, правительство Украины
в конце апреля 2019 года установило базовый норматив отчислений чистой прибыли на
выплату дивидендов по итогам 2018 года для предприятия с госдолей на уровне 50%.
Исключения по выплате дивидендов в виде 30% от объема чистой прибыли сделаны для
Ощадбанка, "Укргидроэнерго" и "Укрзализныци". "Турбоатом" - единственный в Украине
производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций.
География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.
По состоянию на третий квартал 2018 года государству в лице Фонда госимущества
Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций)
является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет
Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598%
принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) обратилась
в Арбитражный суд Москвы с иском против авиаконцерна "Антонов". В чем
суть судебного иска, пока не известно.
В качестве третьих лиц выступают Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №46 по Москве и "ОАК-Антонов" — совместное предприятие ОАК и
"Антонова". Напомним, в 2015 году "Антонов" вышел из совместного российскоукраинского предприятия ООО "ОАК-Антонов". Ранее сообщалось, что Кабинет министров
утвердил финансовый план ГП "Антонов" на 2019 год. Согласно документу, в текущем году
ГП "Антонов" планирует получить около 6,1 млрд грн чистого дохода от реализации
продукции, из которых 5,9 млрд грн на внешних рынках и 200 млн грн — в Украине. От
предоставления инжиниринговых услуг "Антонов" планирует получить 263 млн грн
дохода. От научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ — 73 млн грн. От
роялти — 32,5 млн грн. Всего в 2019 году ГП "Антонов" планирует выплатить налогов и
сборов более 1 млрд гривен. Из них 214,5 млн в виде отчислений 30% чистой прибыли.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ГП “Спецтехноэкспорт” поставил в Индию очередную партию
комплектующих для модернизации Ан-32
28.05.2019

Украина и Индия наращивают ВТС по программе модернизации
легких транспортных Ан-32 индийских ВВС. Об этом сообщает служба
новостей портала ukrrudprom.com
Согласно сообщению пресс-службы ГП “Спецтехноэкспорт”, украинской стороной
обеспечена поставка очередной партии комплектующих для модернизируемых на
мощностях в Индии по заказу индийского военного ведомства индийских Ан-32 в рамках
заключенного в 2009 году с Украиной контракта общей стоимостью около $400 млн. Как
уточняют в пресс-службе, поставщиком основной номенклатуры продукции по контракту
выступает входящее в госконцерн “Укроборонпром” ГП “Завод 410 ГА”. С конца 2018 года
поставки украинских комплектующих по контракту выполняются ежемесячно. Общая
стоимость продукции, поставленной индийской стороне за шесть последних месяцев
оценивается в $27 млн. Украинская сторона успешно выполняет все свои обязательства. “В
настоящее время готовятся очередные поставки продукции по контракту. По
договоренности сторон, условия контракта будут полностью выполнены до сентября 2020
года”, — отмечается в сообщении. Как сообщалось, Украина и Индия в 2009 году заключили
крупнейший в сфере двустороннего ВТС пятилетний контракт объемом $397,7 млн на
проведение ремонта и модернизации на мощностях ОПК Украины и Индии 105
транспортных Ан-32 индийских ВВС. В рамках контракта 45 машин были
модернизированы на мощностях в Украине, еще 60 машин — в рамках кооперации должны
пройти модернизацию на мощностях в Индии. Работы по модернизации Ан-32 на
мощностях в Украине завершены в 2015 году. В связи с разрывом в 2014 году ВТС между
Украиной и РФ в новой геополитической ситуации, реализация контракта оказалась по
угрозой срыва: часть комплектующих для Ан-32 закупалась Украиной в РФ, и индийская
сторона рассматривала вариант передачи заказа РФ. В 2017 году Украина убедила
индийского заказчика в необходимости провести импортозамещение российских
комплектующих Ан-32 на западные аналоги и в полном объеме выполнить условия
контракта. В рамках дополнительных договоренностей сторон, с конца 2018 года завод ГП
“Завод 410 ГА” возобновил стабильные отгрузки новых партий продукции по контракту. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
В Украине делают под 200 самолетов.
Почему об этом никто не знает

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПрАТ «БМЗ» провів пуско-налагоджувальні роботи на хлібопекарському комплексі «Кулиничівський»
23.05.2019

Працівниками ПрАТ «Барського машинобудівного заводу» успішно
проведено пуско-налагоджувальні роботи на ТОВ «Українсько-словенське
підприємство «Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський».
На хлібопекарському підприємстві в Харківській обл встановлено машини
універсальні ділильно-розкаточні для бубличних виробів Ж7-ДРМ. ПАТ "Барський
машзавод" – одне з провідних підприємств, що випускає технологічне обладнання для
різних галузей промисловості. Сьогодні підприємство – відомий виробничий бренд в
країнах СНД і центральної Європи. Технічна і маркетингова політика підприємства
направлені на задоволення зростаючого попиту та індивідуальних потреб споживачів. Її
основним пріоритетом є якість, конкурентноздатність, високий технічний рівень і рівень
безпеки виготовленого устаткування. На заводі проводиться серйозна робота з підвищення
якості виробів. На даний момент проведена сертифікація всіх видів виробленого
обладнання і триває подальша робота в цьому напрямку. Технічний рівень продукції, що
випускається відповідає високим стандартам якості, як країн СНД, так і Європи. Обсяг
ринку збуту нашої продукції в Україні становить 2500 підприємств різних сфер
виробництва. Обсяг експорту становить 20-30% від загального обсягу реалізації. Завод має
зарубіжних партнерів у країнах Прибалтики, Середньої Азії, Росії, Молдові, Білорусі, США та
інших країн. Особлива гордість "Бармаш" - його трудовий колектив. Інженерноконструкторський відділ підприємства з науково-творчому потенціалу може зрівнятися з
передовими західними колегами. Так, нерідко подією на заводі стало впровадження у
виробництво новітніх світових досягнень і оригінального технологічного ноу-хау,
спроектованого і адаптованого до вітчизняних умов силами власних фахівців. ПАТ
«Барський машинобудівний завод» пропонує свої послуги підприємствам, установам,
організаціям незалежно від форм власності в питаннях будівництва, реконструкції та
подальшого
обслуговування
опалювальних
пунктів
(газових,
електричних,
твердопаливних). Дотримання високих стандартів якості, технологій та маркетингу, а
також гнучка товарна, цінова політика, дозволяють ПАТ "Барський машинобудівний завод"
впевнено утримувати лідируючі позиції в своїй галузі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «БМЗ»
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В Украине выпускают самолеты, которые летают по всему миру - от
Австралии до Чили. И это не Антонов. Как в стране возраждается рынок
авиастроения, об этом пишет Денис Кацило на biz.liga.net
За пять лет украинский авиагигант Антонов не выпустил ни одного серийного
самолета. За это время в Украине успела сформироваться новая отрасль - малого
авиастроения. Украинские частные конструкторы и компании успешно проектируют,
производят и продают почти две сотни ультралегких самолетов в год, которые летают по
всему миру. LIGA.net разбиралась как зарождается новый рынок и сколько на нем можно
зарабатывать. Украинская компания Аэропракт 25 лет производит сверхлегкие
двухместные самолеты, массой до 600 кг. Сегодня более тысячи машин летают по всему
миру — от Австралии до Чили. В начале 1990-х выходцы из концерна Антонов,
конструкторы Юрий Яковлев и Олег Литовченко создали производство авиамашин
фактически в гараже. Первый серийный самолет взлетел в небо в 1993 году. В 90-е
компания "набивала руку", нарабатывала базу и выпуская по несколько самолетов в год.
Сейчас у Аэропракта производственная площадка в Киеве на 2000 м кв, аэродром
Наливайковка и 80 сотрудников. Расширить производство в конце 2000-х помог частный
инвестор из ОАЭ, который взамен на долю в компании проинвестировал строительство
дополнительного ангара и покупку оборудования. К тому времени компания выпускала 24
самолета в год и уже приносила прибыль. В 2018 году Аэропракт выпустил рекордное в
своей истории количество самолетов – 96 единиц, а годовой оборот приблизился к 5 млн
евро. Объемы производства Аэропракта - это 5% от годового объема мирового рынка таких
самолетов. Всего, за свою историю украинский производитель выпустил 1100 самолетов. ...
Читать полностью >>>
© Денис Кацило
По материалам biz.liga.net
ДП «Авіакон» за 24 мільйони відремонтує ще один
протичовновий вертоліт для ВМС
30.05.2019

Військова частина А1688 (10-та окрема морська авіаційна бригада
ВМС України, Миколаїв) 5 квітня уклала угоду з ДП «Конотопський
авіаремонтний завод «Авіакон» про ремонтні послуги на 24,16 млн грн.
До 20 листопада ц.р. виконають капітальний ремонт військового протичовнового
вертольота Ми-14ПЛ №78461 без забезпечення посадки на воду та агрегатів, сказано у
системі «Прозорро». Зокрема вертольот дообладнають сигналізатором обледеніння,
метеолокатором, радіонавігаційною системою, курсовертикаллю, антеною, підсилювачем
внутрішнього зв’язку, абонентським апаратом, навігаційним індикатором тощо. Ціна
включає паливо на випробування та на зворотній переліт. Вертольоту встановлять
міжремонтний ресурс 1 тис годин протягом восьми років. Нагадаємо, у липні 2017 році в/ч
1688 замовляла «Авіакону» за дослідний ремонт іншого вертольоту Ми-14ПЛ №78495 із
таким же міжремонтним ресурсом за 26,20 млн грн. Як і тоді, закупівлю провели за
переговорною процедурою через відсутність конкуренції.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Определенность заказчика по окончательному облику многоцелевого Ан-132
позволит активизировать работы проекту

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

03.06.2019

Определенность заказчика по окончательному облику многоцелевого
Ан-132 позволит активизировать работы по приоритетному проекту ВТС с
Саудовской Аравией - ГП "Антонов".
В ГП "Антонов" (Киев) нацелены на развитие ВТС с Саудовской Аравией по проекту
создания нового многоцелевого Ан-132 грузоподъемностью 9,2 тонн и увязывают
активизацию работ по программе с принятием потенциальным заказчиком решения об
окончательном облике нового транспортника. "Для активизации работ необходимо
принять окончательное решение по облику самолета для серийного производства в
максимальном соответствии с требованиями потенциальных заказчиков. Следующим
важным шагом для развития программы должно стать подписание со стартовым
заказчиком контракта на разработку типовой конструкции серийного самолета Ан-132, а
также твердого контракта на поставку самолетов", - сообщили агентству "ИнтерфаксУкраина" в пресс-службе ГП "Антонов". Отвечая на вопрос, остаются ли в силе заявленные
сторонами по итогам визита в Украину в марте 2018 года делегации Королевства
Саудовской Аравии (КСА) планы по организации и запуску уже в 2021 годусерийного
производства Ан-132 на мощностях в Таифе (КСА), в ГП "Антонов" уточнили: сегодня
саудовская сторона пересматривает планы организации серийного выпуска Ан-132 в
Таифе. "Производство в КСА планировалось после запуска постройки самолета в Украине и
в зависимости от количества заказов. Планировалось, что производство установочной
партии Ан-132 будет запущено на ГП "Антонов". Перенос производства в КСА планировался
уже после начала сборки самолета в Украине и в зависимости от количества заказов" пояснили в ГП. Как уточнили в пресс-службе, на данном этапе международная
инжиниринговая M-Torres завершила подготовку ТЭО проекта, в конце прошлого года оно
было передано украинской и саудовской сторонам. "Программа Ан-132 получила
позитивную оценку экспертов. Схема кооперации в настоящее время находится в стадии
формирования: это международный проект", - напомнили в ГП. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Мінекономрозвитку розширило перелік підприємств літакобудування, які
користуються податковими пільгами
05.06.2019

Кабмін ухвалив розроблену МЕРТ постанову щодо розширення
переліку підприємств галузі літакобудування, які можуть користуватися
податковими пільгами у вигляді звільнення від сплати податку на прибуток.
Ухвалена постанова Уряду також доповнює перелік і обсяги товарів, які ввозяться на
митну територію України підприємствами галузі без сплати ввізного мита та податку на
додану вартість. Ухвалення рішення Уряду розширило перелік підприємств галузі
літакобудування, які до 1 січня 2025 року звільняються від сплати податку на прибуток, на
всі підприємства галузі літакобудування, що підпадають під дію норм Закону України “Про
розвиток літакобудівної промисловості”, а не тільки ті, що здійснюють розробку та/або
виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них. У результаті це
рішення дозволить більшій кількості українських літакобудівних підприємств отримувати
вивільнені кошти, необхідні для реінвестування у розвиток і модернізацію виробництва,
створення нових ліній виробництва, здійснення науково-дослідних, конструкторських
робіт, освоєння нових ринків збуту продукції. Постанова Уряду також доповнює перелік
кодів видів економічної діяльності, по яких ведеться окремий облік отриманого прибутку
літакобудівних підприємств, а також додаткові обсяги та групи товарів, що можуть
ввозитись на митну територію України суб’єктами літакобудування без сплати ввізного
мита та податку на додану вартість, передбачених Постановою КМУ №635 “Про
затвердження Порядку та обсягів ввезення на митну територію України товарів суб’єктами
літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість” від
9 серпня 2017 року. Це рішення також дозволить літакобудівним підприємствам України
отримати вивільнені кошти для реінвестування у власне виробництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
Киевский суд арестовал пять российских
«Русланов»

Четырехмесячную борьбу за 16,5 млн.грн. на ремонт землесоса
выиграла ССК “Николаевская верфь”
04.06.2019

Херсонская ЧП “Суднобуд” выиграло жалобу в АМКУ, но в итоге все же
проиграла тендер на 16,5 млн “Николаевско верфи” из-за справок о
несудимости и отсутствия налогового долга.
Филиал “Дельта-Лоцман” АМПУ заключил договор на классификационный ремонт
землесоса “Ингульский” с ООО “Судостроительно-судоремонтная компания “Николаевская
верфь”. Цена сделки составила 16,5 млн.грн. при ожидаемой цене закупки 17,5 млн.грн.
Напомним, что аукцион по данному тендеру состоялся еще 21 февраля. В конкурсе приняло
участие четыре компании. “Дельта-лоцман” выбрала “Николаевскую верфь”, но “Суднобуд”
обжаловал это в Антимонопольном комитете и регулятор удовлетворил его жалобу,
поэтому херсонцев признали победителем тендера. Однако, как сообщается в протоколе
конкурсного комитета, “Суднобуд” не смог предоставить в оговоренные законом сроки
оригинал справки о несудимости директора предприятия, а предоставленная справка об
отсутствии задолженности по налогам не подтверждается информацией в базах ГФС. В
результате договор заключен с “Николаевской верфью”. Напомним, николаевская ООО ССК
Николаевская верфь заключила в 2019-2019 4 контракта на 40 млн.грн., все – с Дельталоцманом. Единственным учредителем и директором компании является иван Вишняков.
Читать полностью >>>
По материалам inshe.tv
Смарт Мэритайм Груп освидетельствует судно,
построенное ранее на верфи
12.06.2019

На Херсонской верфи СМГ приступили к подготовке теплохода
«Tyumen I» (тип Chelsae (Челси), проект 005RSD06.04) к плановому
освидетельствованию регистром, которое проходит на каждом новом судне
раз в пять лет.
Особенность этого сухогруза в том, что он - «родное дитя» завода, судно было
построено в 2011 году на Херсонской верфи СМГ и теперь регулярно проходит здесь
ремонтные и регистровые работы. Как подчеркнул главный технолог Херсонской верфи
СМГ Олег Купянский: «Суда типа "Челси", ставшие уже легендарными в торговом флоте,
являются визитной карточкой Херсонской верфи СМГ. Строительство серии ведется с 2004
года и уже построено 11 судов. В основу проекта заложена идея применения высоких
непрерывных продольных комингсов люков, позволяющих одновременно повысить
стандарт общей прочности корпуса, вместимость трюмов и грузоподъемность судна в
соответствии с требованиями Международной Конвенции о грузовой марке. Поэтому
благодаря отличному проекту МИБ (Одесса), хорошему качеству работ Херсонской верфи и
увеличенному дедвейту, суда этой серии являются настоящими лидерами в своем классе".
Отметим, на Херсонской верфи СМГ завершается стапельный ремонт сухогрузов Chalsi и
Chelsea 3. В ходе корпусных работ суммарно на судах произвели около 280 тонн замены
металла. Однако рекордсменом по объему замены металла в этот период работ на стапеле
стал сухогруз Volgo-Don 5066. Ремонт судна, который должен обеспечить выравнивание
перегиба корпуса, потребует не менее 250 тонн металла. По окончании судоремонта на
Volgo-Don 5066 специалисты верфи перейдут к модернизации сухогруза. Chalsi и Chelsea 3 в
этом месяце спустят на воду, после чего на судах проведут достроечные работы. Напомним,
на Николаевской верфи Смарт Мэритайм Груп стартовали работы по изготовлению
второй партии комингсов для сухогруза типа «CHELSEA», который строится Херсонской
верфью СМГ на базе судна-донора «Волго-Дон». Для выполнения заказа верфь получила два
железнодорожных вагона металла, произведена его порезка и гибка. В настоящее время в
корпусном цеху ведется сборка металлоконструкций — комингсов люковых закрытий
грузовых трюмов. Всего Николаевская верфь изготовит 92 тонны комингсов, которые
затем будут доставлены в Херсон. Строительство судна ведется совместными усилиями
Херсонской и Николаевской верфей. В 2000-х гг. на Херсонской верфи уже построили 11
аналогичных сухогрузов типа «CHELSEA».
Читать полностью >>>
По материалам СМГ

10.06.2019

Подольский райсуд Киева по ходатайству ГУ НП Киева 28 мая
арестовал и запретил эксплуатацию 5 гражданских транспортных самолетов
Ан-124-100 ("Руслан") российской авиакомпании "Волга-Днепр".
"В рамках уголовного производства по ст. 281 Уголовного кодекса Украины
(нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или
другие тяжкие последствия) суд наложил арест на самолеты Ан-124-100 с
регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный
номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077
(серийный номер 0709), принадлежащие авиакомпании "Волга-Днепр" (РФ) и Volga Dnepr
Airlines (Ирландия) и запретил авиакомпании и любым другим лицам их эксплуатацию", говорится в сообщении пресс-службы юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая
представляет интересы госпредприятия "Антонов". Юристы добавляют, что любым
третьим лицам (аэропортам, авиавластям) также запрещены любые действия по
посадке/взлету и приему/отправке указанных воздушных судов. "По мнению ГП "Антонов",
следствия и суда допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к дальнейшей
эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской
авиации и Руководства по летной годности ИКАО", - заявил представитель "Ильяшев и
Партнеры» Роман Марченко. Он добавил, что арест имущества допускается с целью
обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещении ущерба,
причиненного в результате преступления. Напомним, ранее сообщалось, что самолеты
парка авиакомпании "Авиалинии Антонова", авиатранспортного подразделения ГП
"Антонов", продолжат выполнение стратегических авиаперевозок для стран НАТО и ЕС в
рамках программы SALIS.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Львівський авіазавод оштрафовали майже
на три мільйони гривень
13.06.2019

Причина величезного штрафу — порушення виконання термінів
робіт. Про це повідомляє Військова прокуратура Західного регіону, передає
служба новин порталу dyvys.info
«У березні 2018 року Міністерство оборони і даний завод уклали договір про
модернізацію двох літаків МіГ-29. У зв’язку з порушенням термінів виконання робіт
виконавець повинен був заплатити штраф. Однак завод цього не зробив. Реагуючи на
порушення та діючи в інтересах Міністерства оборони, ми заявили позов про стягнення
штрафу за прострочений термін модернізації військової техніки», – повідомила військова
прокуратура. Господарський суд прийняв рішення про стягнення з державного
підприємства «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» в державний бюджет
штраф у розмірі 2,9 млн. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами dyvys.info
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ИСРЗ за 5 месяцев отремонтировал 28 судов
и продолжает работу еще над 30
13.06.2019

Судоремонтный завод ИСРЗ в Черноморске с начала 2019 года
отремонтировал 28 судов и продолжает работу еще над 30 единицами. Об
этом пишет ЦТС со ссылкой на данные предприятия.
В основном на заводе ремонтировали крупные балкеры и паромы - Vilnus, Kaunas,
Aviva. Также в этом году завод ремонтирует различные земснаряды, включая тяжелые
экскаваторы. "Так, в январе-феврале выполнена новая для завода работа - ремонт
экскаватора МР-26, принадлежащий компании, которая входит в тройку мировых лидеров
по производству дноуглубительных и портовых работ China Harbour Engineering Company.
Кроме доковых работ, заводом был выполнен ремонт трех якорных свай экскаватора
длиной 32 метра (сравнимо с девятиэтажным домом) и весом 52 тонны каждая. Для
ремонта использовалась высокопрочная сталь толщиной 32 мм", - сообщили на
предприятии. На заводе отметили, что продолжается начатая в прошлом году работа по
модернизации балластной системы на теплоходах польской государственной судоходной
компании Polsteam. Polsteam является крупнейшим судовладельцем Польши и одним из
крупнейших в Европе, владеет и управляет более чем 60 судами, в том числе - 51
сухогрузом Handysize и Panamax и четырьмя паромами. Сейчас компания начала установку
новейших систем очистки балластных вод на всех судах. В этом году ИСРЗ принял уже пять
крупных сухогрузов, принадлежащих Polsteam. Интенсивно работает контейнерное
производство ИСРЗ, выполняя заказы на несколько видов новых контейнеров собственной
разработки. Увеличен штат сотрудников контейнерного терминала. Загрузка
распланирована на несколько месяцев вперед. Ранее ЦТС писал о том, что в ноябре 2018
года ИСРЗ провел на польском теплоходе, кроме стандартных корпусных и других работ,
модернизацию балластной системы согласно вступивших в силу с 2017 года требований
Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении
ними (BWMC).
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

Вагоноремонтне депо Аурум Груп
відремонтувало 1000-й вагон

Запорожский автомобилестроительный завод
провел «День открытых дверей»
03.06.2019

Тисячний
вантажний
залізничний
вагон
відремонтовано
вагоноремонтним депо «Агрегатбуд», яке входить в структуру Аурум Груп.
Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Депо спеціалізується на поточному, деповському і капітальному ремонтах
піввагонів, серед найбільших клієнтів «Агрегатбуд» сьогодні такі компанії як «Лемтранс»,
«Метінвест-Шиппінг» та інші великі групи. «Ми високо цінуємо, що нам довіряють і
звертаються за послугами найбільші українські підприємства залізничної сфери. Сьогодні,
наприклад, ми здійснюємо поточний і деповський ремонт піввагонів найбільшого приватного оператора вантажних залізничних перевезень «Лемтранс», а для експедиторської
компанії «Метінвест-Шиппінг» – капітальний ремонт піввагонів», – зазначив Андрій Жарій,
генеральний директор Аурум Груп. Також, за словами генерального директора Аурум Груп,
співробітники депо крім ремонтних робіт на даний момент освоїли і випускають цілий ряд
комплектуючих не тільки для вагонобудівників, але і для підприємств гірничодобувної
галузі України. «На сьогодні рівень локалізації виробництва піввагонів в Україні дуже
високий, близько 98%. Ми в свою чергу також прагнемо розширювати номенклатуру
комплектуючих, що випускається на виробничих потужностях Аурум Груп, забезпечуючи
таким чином свої внутрішні виробничі потреби. Так, на базі «Агрегатбуд» вже освоєно
виробництво трьох десятків різних деталей, які використовуються для будівництва
піввагонів». Також депо освоїло і успішно постачає підприємствам гірничодобувної галузі
України деталі, великі вузли і інші комплектуючі для ремонту внутрішньозаводських
вагонів-самоскидів типу 2ВС-105, а також комплектуючі до системи розвантаження
вагонів-окатишевозів», – підкреслив А. Жарій. За словами генерального директора Аурум
Груп, тривалі терміни ремонтів вагонів в депо «Укрзалізниці», що пов’язані з нестачею
професійних кадрів, а також іноді і відсутністю необхідних вузлів і деталей, стимулюють
вагоновласників звертатися в приватні депо, де ремонтні роботи проводяться оперативно,
прозоро і якісно. Зростаюча кількість замовлень показує, що такий підхід цінують клієнти.
Тому група планує нарощувати в поточному році обсяги всіх видів ремонтних робіт.
Читати повністю >>>
За матеріалами Аурум Груп
Константин Жеваго без борьбы отдал НБУ захваченный и разграбленный
террористами Стахановский вагонзавод
05.06.2019

Хозсуд Луганской обл. удовлетворил требования НБУ к ПАО
“Стахановский вагоностроительный завод” (СВЗ) о взыскании активов,
являвшихся предметом ипотеки.
Тем самым суд принял решение продать их на торгах со стартовым ценником 562
млн грн. Иск Нацбанка мотивирован тем, что СВЗ выступил одним из поручителей по
кредитам рефинансирования банка “Финансы и Кредит” Константина Жеваго, которые ему
выдал НБУ в 2008-2014 г. Общая сумма долгов по ним составляет около 4,2 млрд грн.
Проблема заключается в том, что Стахановский вагоностроительный завод находится
фактически в центре псевдореспублики “ЛНР” и в 2014 году был захвачен боевиками. В
2015 г. на нем была введена так называемая “временная администрация” “ЛНР”, и теперь
предприятие перебивается единичными заказами. При этом еще в 2016 г. стало известно,
что значительная часть его производственных активов - в частности, станки - были
проданы под видом металлолома. Очевидно, что такой актив в нынешней ситуации
абсолютно неликвиден. Неудивительно, что имущество СВЗ не стало предметом
ожесточенной судебной борьбы со стороны Жеваго. “Ответчик, “Стахановский
вагоностроительный завод”, отзыв на исковое заявление не представил, участие
представителя в судебном заседании не обеспечил, о рассмотрении дела извещен
надлежащим образом”, - говорится в решении Хозсуда Луганской области.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
«Тарпан» став до роботи після планового
ремонту на КВБЗ
11.06.2019

Із 7 по 9 червня 2019 року на Крюківському вагонобудівному заводі
(КВБЗ) працювала комісія представників філії «Українська залізнична
швидкісна компанія» Укрзалізниці.
Приймали після планового поточного ремонту (ПР-3) міжрегіональний швидкісний
двосистемний електропоїзд ЕКр1-001 «Тарпан», який з моменту введення його в
експлуатацію у 2014 році пройшов вітчизняними залізницями понад 1 млн 700 тис.
кілометрів. Фахівці оглянули та провели детальну перевірку відремонтованого поїзда на
відповідність стандартам та регламентам Укрзалізниці. Якість виконаних робіт їх цілком
задовольнила. 10 червня, поїзд відправили на пробігові випробування до Харкова, а звідти
– до Києва. Саме зі столиці, він як і раніше з комфортом розвозитиме пасажирів по Україні. У
перший після ремонту рейс поїзд має вирушити 11 червня. А вже скоро на вагонобудівному
чекають на перший міжрегіональний поїзд локомотивної тяги для проведення планового
деповського ремонту. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» - один з найбільших
виробників транспортних засобів в Україні. Основна спеціалізація - виробництво рейкового
рухомого складу. На підприємстві налагоджено розробку та виготовлення широкої гами
магістральних вантажних і пасажирських вагонів, двосистемних електропоїздів, дизельпоїздів, поїздів метрополітену, поверхових і тунельних ескалаторів, візків до всіх видів
вагонів, дорожніх і комунальних машин, інженерної техніки широкого призначення,
запасних частин і комплектуючих до всіх цих видів транспорту, зварних металоконструкцій
за індивідуальними замовленнями.
Читати повністю >>>
За матеріалами КВБЗ
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28.05.2019

ЗАЗ совместно с дистрибьюторской компанией АФ "Юниверсал Моторз
Груп" (входящей в структуру Украинской Автомобильной Корпорации)
провел "День Открытых Дверей ЗАЗ".
В рамках рабочего визита представителей Запорожского Городского Совета и
Запорожской Областной Государственной Администрации, а также руководителей
транспортных компаний-перевозчиков региона на Запорожский Автомобилестроительный
Завод состоялась презентация новой модели пригородного автобуса ЗАЗ А08. Новинка
построена на базе шасси Asia Star тогда как конструкция кузова стала результатом
собственных разработок украинского автопроизводителя. Кроме этого участники
мероприятия посетили сборочный цех завода, где ознакомились со всеми этапами
производства пассажирского транспорта. Для гостей приятным сюрпризом стала обзорная
экскурсия по территории Запорожского Автомобилестроительного Завода в статусе
пассажиров выпускаемых автобусов ЗАЗ всех серий: 07, 08 и 10. После тест-драйва для
участников мероприятия была проведена презентация перспектив дальнейшего развития
линейки пассажирских автобусов, которые будет производить украинское предприятие,
озвучены преимущества каждой модели, а также обсуждались актуальные вопросы
транспортной отрасли в регионе и в целом в Украине. Как сообщалось ранее, Запорожский
Автомобилестроительный Завод на данный момент проходит процедуру санации, план
которой рассчитан на 6 месяцев. Успешная реализация плана позволит предприятию
вернуться к полноценной деятельности в сфере производства.
Читать полностью >>>
По материалам ЗАЗ
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ

 в цілому

Ринок нових автомобілів в Україні показав
незначне зростання
03.06.2019

Травневий ринок нових автомобілів відзначився слабким зростанням
- на 1,6% проти аналогічного період минулого року - і несподіваним
бестселером. Про це повідомляє УНН.
"У травні 2019 року на українському ринку було реалізовано 6,9 тис. нових легкових
автомобілів, що всього на 1,6% більше, ніж торік", - повідомляє асоціація автовиробників
"Укравтопром". Найбільшим попитом у минулому місяці, як зазначається, в українців
користувалися автомобілі марки Toyota - 1238 нових автомобілів на ринку у травні. Таким
чином, минулорічний показник цього японського бренду покращився майже на 46%,
зазначили в асоціації. Другою за популярністю стала Renault - 967 нових легкових
автомобілів цієї марки за місяць. У порівнянні з травнем 2018 року попит на нові Renault в
Україні зріс на 29%. Попри незначне зниження (0,6%) від свого торішнього показника,
третє місце посідає Hyundai. В активі цієї марки 501 зареєстрований автомобіль. Четверту
сходинку травневого рейтингу очолив Nissan – 468 реалізованих авто і 26% зростання в
порівнянні з травнем минулого року. Завершує лідерську п’ятірку KIA з результатом 445
авто (+18%). Також у ТОП-10 травневого ринку потрапили: Skoda – 319 шт. (-17%);
Volkswagen – 314 шт. (-24%); Mitsubishi – 250 шт. (+ 57%); Mazda – 215 шт. (-13%); Suzuki –
205 шт. (-11%). "Титул бестселера місяця цього разу отримав автомобіль Toyota RAV-4, на
якому свій вибір зупинив 551 покупець", - вказали в асоціації.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 і зокрема

РА «Кредит-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг
ООО «ИЛТА» на уровне uaА
31.05.2019

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о
подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга ООО «ИЛТА» на уровне
uaА. Прогноз рейтинга изменен на позитивный.
Основное направление деятельности ООО «ИЛТА»: предоставление полного спектра
услуг по финансовому и оперативному лизингу легковых и коммерческих автомобилей,
продаже новых и б/у авто, комплексного обслуживания и флит-менеджмента. Для
проведения процедуры присвоения кредитного рейтинга агентство использовало
финансовую отчетность ООО «ИЛТА» за II полугодие и 2018 г. в целом, а также внутреннюю
информацию, предоставленную компанией в ходе рейтингового процесса. Заемщик или
отдельный долговой инструмент с кредитным рейтингом uaА характеризуется ВЫСОКОЙ
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми
инструментами.
Уровень
кредитоспособности
чувствительный
к
влиянию
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Позитивный
прогноз указывает на возможность повышения рейтинга на протяжении года при
сохранении позитивных тенденций и нивелировании текущих рисков.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
ГК АИС заключила импортерское соглашение на поставку автомобилей
с пробегом брендов Hyundai и KIA из Южной Кореи
04.06.2019

Группа компаний (ГК) АИС, крупный оператор автомобильного рынка
Украины, заключила импортерское соглашение на поставку автомобилей с
пробегом брендов Hyundai и KIA из Южной Кореи.
АИС планирует закупать подержанные автомобили только у официальных
представителей заводов-производителей в состоянии, не нуждающемся в восстановлении,
т.е. они сразу будут доступны к покупке. Согласно сообщению, клиентам будут
предлагаться только "глобальные модели", 2011-2014 гг. выпуска, с подтвержденным
пробегом от 100 до 200 тыс. км, имеющие общую агрегатную и кузовную базу с аналогами в
ЕС и Украине, что существенно упростит для владельцев их дальнейшее сервисное
обслуживание. Поставлять планируется автомобили с бензиновыми и дизельными
двигателями, с коробкой автомат. Приобрести авто можно будет уже в конце июня – начале
июля 2019 года. ГК АИС будет осуществлять закупку автомобилей, их доставку в Украину,
таможенную очистку, предпродажную подготовку и доставку дилерам. Розничные продажи
будут организованы на базе торговых объектов АИС по Украине, а также через ее дилеров.
"В отличие от американских аукционов, которые предлагают в основном автомобили после
ДТП, официальные поставщики из Кореи предлагают автомобили, не требующие
восстановления. Модельный ряд не будет пересекаться с автомобилями, которые мы
планируем поставлять из США", - приводятся в пресс-релизе слова директора по
маркетингу ГК АИС Сергея Боровика. Покупка автомобилей с пробегом из Кореи будет
доступна в кредит или лизинг, а также в трейд-ин. Также клиенты получат бесплатный
ассистантский сервис – техническую и информационную помощь в дороге …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ & ІНША СПЕЦТЕХНІКА

БЕЛАЗ начал поставку в Украину
интересных машин

Китайська компанія вироблятиме
електроавтобуси в Україні
28.05.2019

Китайська компанія Skywell запустить в Україні виробництво своїх
електричних автобусів. Про це написала прес-служба компанії на власній
сторінці у Facebook, передає epravda.com.ua
"Сьогодні зустрічали поважних гостей із Китаю - спеціалістів з розвитку технологій
виробництва електробусів. Обговорювали можливість та технологію організації
крупновузлового збирання електробусів Skywell в Україні. Тож... таки будемо виробляти
електробуси Skywell в Україні!" - зазначається у повідомленні. Як розповіли в українському
представництві компанії Skywell виданню "Автогік", наразі немає конкретики, ведуться
переговори з різними сторонами та учасниками, визначаються терміни, технології,
процеси. Також у компанії уточнили, що "це шлях на місяців 9-12". Окрім того, як розповіли
у Skywell, "багато буде залежати від нового президента". "Китайська сторона налаштована
позитивно і рішуче, і навіть готова входити в співзасновники підприємства з виробництва
електричних автобусів в Україні" - уточнили в Skywell. Нагадаємо, що на початку року
"Богдан Моторс" уклав нову угоду із французькою компанією Bluebus щодо виробництва
кузовів для електричних автобусів.
Читати повністю >>
За матеріалами epravda.com.ua
Интересный бронеавтомобиль от
Укравтобуспром
30.05.2019

Мы уже не раз писали о львовском предприятии Укравтобуспром,
которое в свое время разрабатывало автобусы для всего СССР. Об этом
сообщает служба новостей портала autocentre.ua
В начале 90-х здесь пытались построить и свой микроавтобус, а также легкий
грузовой автомобиль на его базе. Однако незамеченной для широкой публике осталась
очень интересная разработка – бронированный инкассаторский автомобиль, фото
которого опубликовали Українські автомобілі на своей страничке в Фейсбук. Машина была
разработана Укравтобуспром в 1997 году. Самое интересное, что базой для нее послужил
малоизвестный у нас микроавтобус польской марки FS Lublin. Каких либо технических
характеристик не сообщается. Также не понятно, какой же класс защиты имела
бронированная обшивка. Отметим, ОАО «Укравтобуспром» — один из основных
разработчиков автобусов, троллейбусов и специальных транспортных средств на Украине.
В 1964—1965 годы конструкторский отдел Львовского автобусного завода вместе с
экспериментальным цехом ЛАЗа был выделен из состава предприятия и преобразован в
Головное союзное конструкторское бюро по городским автобусам средней и большой
вместимости. Наличие экспериментального цеха позволяло самостоятельно изготавливать
опытные образцы экспериментальных автобусов. Во второй половине 2000-х годов
положение «Укравтобуспром» осложнилось в связи с сокращением заказов (создание
собственных КБ корпорациями «Богдан» и «Эталон» прекратило их сотрудничество с
«Укравтобуспром»). В результате, 2007 г. «Укравтобуспром» завершил с убытком 1,092 млн.
грн. В феврале 2008 г. Кабинет министров принял решение о продаже находившихся в
государственной собственности 39,35 % акций предприятия за 320 796 грн. …
Читать полностью >>>
По материалам autocentre.ua
Корпорация "Богдан" досрочно поставила 20 школьных
автобусов Житомирской ОГА
10.06.2019

ООО "Бас Мотор", структурное подразделение корпорации "Богдан",
досрочно выполнило условия контракта с управлением образования и
науки Житомирской ОГА на поставку партии школьных автобусов.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей
Красуля, заказчику поставлены 20 автобусов на 38,61 млн грн согласно заключенному
сторонами дополнительному соглашению (первоначального условиями контракта после
проведенного 15 мая аукциона в системе ProZorroа предполагалась поставка 28 автобусов
на 54,05 млн грн). Срок поставки по контракту был определен до 30 ноября текущего года,
однако корпорация отгрузила автобусы уже в июне. "Это подтверждает надежность
корпорации как партнера по поставкам автотехники, выпускаемой на мощностях "Богдан
Моторс", - отметил Красуля. Заказчику поставлены автобусы модели А22412, имеющие 30
мест для сидения, оснащенные дизельным двигателем, механической коробкой передач.
Гарантия на автобус – 24 месяца или 100 тыс. км пробега. Автобус изготавливается на
агрегатах Ashok Leyland, соответствует экостандарту Евро-5. Как сообщалось,
правительство в апреле направило 325 млн грн субвенции из госбюджета на покупку
школьных автобусов, при этом города областного значения должны доплатить при их
закупке не менее 30% общей стоимости. Житомирской области субвенция из госбюджета
составляет 14,649 млн грн. Корпорация "Богдан" – крупнейший украинский производитель
троллейбусов и автобусов, создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных
инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству
транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестпрограммы
построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых
автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

26.05.2019

С начала текущего года Украина является новым рынком сбыта этого
вида техники, куда уже поставлены три единицы БЕЛАЗ-76135. Об этом
сообщает служба новостей портала autocentre.ua
Поливооросительная машина БЕЛАЗ-76135 предназначена для проведения работ в
карьерах открытых разработок полезных ископаемых. Поставляется в различной
комплектации в зависимости от пожеланий заказчика (с монитором, водяным насосом,
веерной системой поливоорошения, централизованной системой смазки, кондиционером).
Данная модель поливооросительной машины отлично зарекомендовала себя у
эксплуатационников и сегодня успешно работает в Узбекистане, России, Марокко,
Казахстане. Вот некоторые технические характеристики поливооросительной машины
БЕЛАЗ-76135. Емкость цистерны – 119 м куб. …
Читать полностью >>>
По материалам autocentre.ua
Самосвалы DAF будут строить
дороги в Украине
29.05.2019

Компания «ЕВРОСТРОЙ Плюс», которая занимается строительством
дорог в Украине, увеличила свой автопарк еще на пять автомобилей DAF.
Об этом сообщает autoconsulting.ua
Среди поставленной партии – четыре самосвала DAF CF 85 (колесная формула 8x4), и
один седельный тягач DAF XF 105 для работы с самосвальным полуприцепом. Автомобили
поставлены в сине-белом цвете с кузовом KH Kipper, со спальными кабинами и 13литровыми двигателями мощностью 460 л.с. и один в оранжевом национальном цвете
Нидерландов с кузовом Wielton. Такие закупки всегда приятны. Ведь они означают, что
наши дороги все же станут лучше. Благодаря в том числе и грузовикам DAF. Отметим, DAF
Trucks Ukraine приглашает Вас посетить стенд D-03 компании на крупнейшей
агропромышленной выставке в Украине и Восточной Европе, которая будет проходить на
территории НК «Экспоцентр Украины» Украина. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.ua
Компания "Скания Украина" в новом сезоне уже
поставила партию зерновозов
05.06.2019

Компания "Агрейн Транс" получила партию новеньких зерновозов для
перевозки нового урожая. Выбор был сделан в пользу Scania G400 с
самосвальными полуприцепами Wielton.
Как отмечают специалисты "Агрейн Транс", благодаря усиленной раме и
подобранным характеристикам трансмиссии, эти зерновозы могут преодолевать участки
самых плохих дорог. Напомним, «Скания Украина» передала клиенту грузовик с пробегом
Scania R500 V8, который был доставлен под заказ из Европы. Среди основных требований
заказчика - колесная формула 6х4, двигатель мощностью минимум 500 л.с. для перевозки
трала 60-70 тонн, минимальный пробег. Грузовик, соответствующий требованиям, удалось
найти в Голландии - тягач Scania R500 6x4 2013 год производства, пробег 300 тыс. км; 16литровый двигатель V8 500 л.с., Евро 5, топливная система PDE. Коробка Оптикруз с
педалью сцепления GRSO905R, есть ретардер. Это не единичная поставка б-у техники Scania
из Европы. Недавно новый клиент Scania частное предприятие «Корпорация Магнетик»,
деятельность которого связана с газодобычей в Полтавской области, стал владельцем двух
б-у тягачей Scania G400 CA 4x4 HHZ. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
На ЗАЗе начнут выпускать
грузовики МАЗ
05.06.2019

Как стало известно AUTO-Consulting, в ближайшее время на
Запорожском автомобильном заводе начнется сборка грузовиков МАЗ. Об
этом сообщает издание autoconsulting.com.ua
Притом, уже на первом этапе это будет не просто крупноузловая сборка из
белорусских комплектующих, а часть из них будет заменена деталями украинского
производства. Кроме того, МАЗы запорожской сборки затем будут укомплектованы
самосвальными кузовами производства компании Egritech. Такая кооперация позволит
достичь локализации в Украине более 50%. Реализовываться МАЗы запорожской сборки
будут по всей дилерской сети бренда МАЗ в Украине. Эксклюзива ни у кого не будет. Также
пока не планируется и замена логотипа на грузовиках запорожской сборки. Они попрежнему будут носить бренд «МАЗ» и на них будет распространяться и все гарантийные
обязательства, как и на технику белорусского производства. Пока в производственном
плане будут только шасси. Как отмечает AUTO-Consulting, у МАЗа уже в Украине проект по
сборке грузовиков армейских моделей (семейства 5316, 6317 и 6425, на черкасском заводе
ДП АСЗ №2 «Богдан Моторс». Появление второго сборочного партнера укрепит позиции
МАЗа в аграрном секторе, так как позволит выполнить критерии государственной
программы компенсации техники для сельского хозяйства. …
По материалам autoconsulting.com.ua
В Україні вперше випробували
грейдер Case

Ужгород придбає 10 нових автобусів
«Електрон»
12.06.2019

В Ужгородській міській раді підписали тристоронній договір на
закупівлю 10 автобусів «Електрон» на умовах фінансового лізингу. Про це
повідомляє прес-служба міськради.
Документи підписали директор КП «Ужгородський муніципальний транспорт»
Віталій Готра, директор Закарпатської обласної дирекції «Укргазбанк» Андрій Коляско та
генеральний директор ТзОВ «Завод «ЕлектронМаш» Василь Пецух. Вартість 10 автобусів з
низьким рівнем підлоги із пасажиромісткістю не менше 100 осіб – 52 млн грн, із них 40% –
передоплата, сплачена з міського бюджету, інша частина (31 млн грн) взята у лізингу у
банку на 3 роки під 19% річних з можливістю дострокового погашення. У міській раді
зауважили, що «Електрони» добре зарекомендували себе в Ужгороді й отримали схвальні
відгуки пасажирів, працюють майже рік без жодної поломки. Нові автобуси, які мають
з’явитися у місті у вересні цього року, курсуватимуть маршрутами, яких найбільше
потребують ужгородці – напрями Нового району, БАМу (університет, поліклініка, лікарня),
автовокзалу тощо. Нагадаємо, у грудні 2016 року створено КП “Ужгородський
муніципальний транспорт”, наступним кроком стало виділення коштів для придбання
нових автобусів. Перші 10 нових сучасних «Електронів» вийшли на маршрути міста у
жовтні 2018 року, обслуговують сьогодні маршрути №18 та №20. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
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Випробовування відбулися на будівельному майданчику «Альткому» –
на транспортній розв'язці дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-КобелякиРешетилівка на Полтавщині.
Разом з новинкою ринку, офіційний дилер, компанія Titan Machinery Ukraine
представ міні-навантажувач з бортовим поворотом Case SV-250 і самохідний «міксер» для
автономного виробництва цементно-бетонних сумішей - Dieci L4700 – передає
SpecMachinery.com.ua. Головний механік компанії ШБ «Альтком» Руслан Гостєв розповів:
«Ми змогли познайомитися з автогрейдером Case ближче і відзначили такі відмінності
даної машини, як потужний двигун з автоматичним регулюванням потужності в залежності
від навантажень і гідротрансформатором для більш якісної передачі крутного моменту і
плавної роботи грейдера при перемиканні передач, цікаве рішення жорсткої конструкції Аобразної тягової рами і кріплення тягової рами до основної рами грейдера, особлива форма
грейдерного відвалу і кардинально інше - зовнішнє розташування приводу повороту
відвалу. Сподобалося, відмінна в цій галузі, форма капота, що піднімається, це виділяє
даний грейдер, як один з кращих в класі по зручності доступу до вузлів контролю і
обслуговуванню в підкапотному просторі. Особливо хотілося б відзначити ще одну важливу
відмінність. Це велика кабіна з високим профілем і чудовим оглядом, а також
розташуванням на задній - неповоротній частини рами грейдера. …
Читати повністю >>>
За матеріалами specmachinery.com.ua

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

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

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

ДК "Укроборонпром" хоче продати
9 підприємств

Компанія “Автоленд” відкрила сучасний
завод “MAANS” у Здолбунові
27.05.2019

Компанія «Автоленд» – найбільший в західному регіоні України
імпортер закордонної сільськогосподарської техніки відзначила своє 20річчя. Про це повідомляє портал rp.rv.ua
У свій 20-ти річний ювілей компанія урочисто відкрила сучасний завод «MAANS» і
представила новий бренд жниварок для збирання різних видів зернових та технічних
культур. У планах – створити власний бренд зернозбирального комбайну. На відкриття
заводу завітали понад триста гостей із усієї України: друзі, партнери, клієнти компанії та
представники органів влади. Нагадаємо, офіційно днем народження компанії вважається 18
травня 1999 р., коли два рідних брати Станіслав та Юрій Середюки розпочали будівництво
пункту діагностики автомобілів в с. Богдашів. На ринку підприємство вже 20 років, і
встигло зарекомендувати себе, як надійний та стабільний партнер. «Ми розпочинали із
невелеких об`ємів, замовлень, намагались зрозуміти, навчитись як правильно вести себе на
ринку бізнесу, усвідомити потреби, вчились на власних помилках, – розповідає
генеральний директор групи компаній «Автоленд» Станіслав Середюк.- У 2000-му році була
споруджена станція технічного обслуговування автомобілів. Завдяки новітньому
імпортному обладнанню підприємство вже тоді могло виконувати найскладніші ремонтні
та регулювально-діагностичні операції. У 2002 році ми придбали територію колишнього
сільськогосподарського ремонтно-транспортного підприємства в с. Здовбиця з
виробничими та технологічними будівлями та спорудами, яке й стало базою для створення
ПП “Компанія Автоленд”. Нам довелося майже заново будувати як адміністративне, так і
самі приміщення заводу. Якщо називати речі своїми іменами, це були руїни, де були два пси
з охоронцями. Однак, ми змогли на цих руїнах зробити масштабне підприємство, яке
успішно працює по всій Україні, має партнерів за кордоном та створює робочі місця». ...
Читати повністю >>>

Читайте також: Техніка МААНС все більше
завойовує довіру українського аграрія >>>

За матеріалами rp.rv.ua
В Украине представят модели спецтехники
для аграриев
31.05.2019

Премьерное участие ТЕХКОМПЛЕКТ на столичной агровыставке
АГРО-2018 стало весьма успешным для получения новых деловых
контактов среди представителей предприятий АПК.
Поэтому вполне логично, что в этом году компания вновь примет участие в работе
крупнейшей агровыставки страны. Напоминаем, что выставка АГРО-2019 пройдет в Киеве,
на территории НК «Экспоцентр Украины», с 4 по 7 июня. На стенде будут представлены
самосвальные кузова собственного производства ТЕХКОМПЛЕКТ с 3-сторонним типом
разгрузки. Объем сыпучих грузов, которые можно перевозить на самосвалах - 6-9,6
кубометров (в зависимости, установлены надставные борта или нет) - это оптимальный
размер кузова для агрофирм и предприятий, специализирующихся на перевозке
сельскохозяйственного сырья или сыпучих стройматериалов. Компактные габариты таких
самосвалов-"сельхозников" позволяют легко маневрировать на местности и становиться
под загрузку/разгрузку в условиях небольшого свободного пространства. Модели
самосвалов ТЕХКОМПЛЕКТ рассчитаны на грузоподъемность 4-5 т (в зависимости от
модели базового шасси). Наиболее популярные марки базовых грузовых шасси,
используемых для установки самосвальных кузовов ТЕХКОМПЛЕКТ: ГАЗ – оптимальное
соотношение самой низкой цены и самого объемного кузова с надставными бортами); МАЗ
- самая высокая грузоподъемность 5 т (на модели МАЗ-4371N2), доступная цена на шасси,
небольшие затраты на сервис и ремонт; IVECO – популярное европейское компактное
шасси с хорошими эксплуатационными и сервисными характеристиками. В прошлом году
наибольший интерес у посетителей вызвала техника с тревожной надписью
"ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО". Речь идет о фирменных автотопливозаправщиках от ТЕХКОМПЛЕКТ.
За прошедший год производство топливозаправщиков нарастило обороты, на производственных мощностях завода в Полтавской области ежемесячно количество открытых
заказ-нарядов на изготовление цистерн на автотопливозаправщики уже исчисляется не
единицами, а десятками. В качестве базовых шасси применяют ГАЗ, МАЗ, IVECO, MAN, JAC.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Завод Кобзаренка представив техніку
білоруським аграріям
14.06.2019

Український виробник сільгосптехніки «Завод Кобзаренка» на
виставці «Белагро-2019», яка проходила з 4 по 9 червня у Мінську,
представив техніку власного виробництва.
На стенді виробника був презентований розкидач мінеральних добрив РМД-8 з
стрічковим транспортером. На цій техніці встановлені тарілки Rauch із нержавіючої сталі,
що забезпечує ширину внесення до 24 м. Агрегат РМД-8 має вантажопідйомність 8т і
агрегатується з трактором потужністю 80-90 к.с. Також був представлений тракторний
самоскидний причіп ТСП-39 «Ваговіз», вантажопідйомність якого становить 31,2 т. Об'єм
кузова з нашивками дозволяє перевозити до 39 кубів різного вантажу. Причіп ТСП-39
«Ваговіз» агрегатується з трактором потужністю 250-300 к.с. Нагадаємо,
«Завод
Кобзаренка» виграв у Румунії тендер на перевантажувачі та вже здійснив постачання 26
одиниць ПБН-50. У 2018 р. румунський дилер також придбав у «Заводу Кобзаренка»
сільгосптехніки на €2 млн. «Румунія дуже відкрита для нашої продукції. Виробники
цікавляться машинами для пакування і розпакування зерна в мішки, розвантажувачами,
напівпричепами «Атлант»», — зазначив Дмитро Кобзаренко.
Читати повністю >>>
За матеріалами traktorist.ua
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За пропозиціями ДК "Укроборонпром" Фонд держмайна до переліку
об’єктів малої реєстрації включив дев’ять підприємств. Про це повідомляє
проект "Марлін" із посиланням на відповідь Фонду.
За даними системи Youcontrol, усі підприємства мають податкову заборгованість
станом на травень 2019 року. Так, більше всього заборгував податковій Івано-Франківський
котельно-зварювальний завод - 8,8 млн грн. Ніжинський ремонтний завод інженерного
озброєння має податкову заборгованість 6 млн грн. За даними місцевих ЗМІ, той же завод
заборгував виплат по заробітній платі у сумі 2,7 млн грн. 171 Чернігівський ремонтний
завод має податкову заборгованість 5,4 млн грн. Місцевий медіа-портал повідомляє, що вже
з’явилися інвестори, готові забудувати площі заводу. Вінницький авіаційний завод "ВІАЗ"
заборгував податковій 4,4 млн грн. Запорізький автомобільний ремонтний завод - 2,6 млн
грн. ДП "Укроборонресурси" (м. Київ) - 1,5 млн грн. Херсонський завод "Судмаш" має
податкову заборгованість 838 тис грн. А Центральний науково-дослідний інститут навігації
і управління (Київ) - 639 тис. грн. Харківський завод транспортного устаткування, який
також хочуть продати, перебуває у стані ліквідації. Раніше експерти повідомляли, що
триває кримінальне провадження, в рамках якого слідчі вивчають, як приватна фірма
відмовилася повернути Харківському заводу понад сотню станків та обладнання, які
отримала від нього на зберігання. "Продаж зазначених об’єктів буде здійснюватися після
передачі Фонду функцій управління", - наголосили в ФДМ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Абромавичуса призначено членом наглядової ради
держконцерну "Укрборонпром"
12.06.2019

Президент України В.Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса
членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". Про це
повідомляє interfax.com.ua
Згідно з указом президента України №402/2019 від 12.06.2019 р, оприлюдненим на
сайті глави держави, Зеленський вніс зміни до ст.1 президентського указу від 17 березня
2014 р. №309 "Про членів наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром",
доповнивши його таким текстом: "призначити Абромавичуса Айвараса членом наглядової
ради державного концерну "Укроборонпром" (за згодою)". В указі також йдеться, що у
зв'язку із закінченням терміну повноважень членів наглядової ради "Укроборонпрому"
Ярослава Скалька та Ігоря Черкаського, абзаци про них із указу "Про членів наглядової ради
Державного концерну "Укроборонпром" виключаються. Указ набуває чинності з дня його
опублікування. Головою НР "Укроборонпрому" наразі залишається ректор НТУУ "Київський
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" Михайло Згуровський. Відзначимо, ДК
«Укроборонпром» фактично залишився без наглядової ради, яка має здійснювати фінансовий
контроль над його діяльністю. Порошенко представників президента до неї так і не
призначив, Кабмін надіслав лише одного. Про це пише антикорупційний проект Марлін з
посиланням на копію листа концерну. У ньому йдеться, що «Укроборонпром» ще в лютому
попереджав Порошенка, що у двох представників наглядової ради за квотою президента
закінчуються повноваження. Від Кабміну було делеговано лише одного представника.
Тобто із 5 членів наглядової ради зараз мають повноваження лише двоє – ректор КПІ
Михайло Згуровський, який і очолив раду, та від уряду Ентоні Тетер, колишній директор
Агентства перспективних оборонних проектів Пентагону (DARPA). Антикорупціонери
побоюються, що у період міжвладдя та через грифи «таємно» на оборонних замовленнях
розкрадання у концерні могли прискоритися. Раніше Кабмін зобов’язав «Укроборонпром»
терміново провести аудит. Нагадаємо, 25 лютого журналісти програми «Наші гроші» з
Денисом Бігусом оприлюднили результати розслідування про махінації, корупцію і
постачання російських деталей на українські оборонні підприємства. При цьому в
«Укроборонпромі» нібито знали про схеми. За даними НАБУ, виявлені факти корупційних
дій, завдали державі збитків на 1 мільярд гривень, фігурантами розслідувань є 10
державних підприємств держконцерну «Укроборонпром». Сполучені Штати закликали
Україну розсекретити Державне оборонне замовлення та провести фінансовий аудит
«Укроборонпрому» через ризики корупції та розкрадання у закупівлях для армії. На це
президент України Петро Порошенко відреагував позитивно та заявив про комплексний
міжнародний аудит держконцерну та ревізію усіх контрактів. 16 березня було підписано
указ, яким було введено у дію рішення РНБО від 6 березня «Про реформування обороннопромислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного
оборонного замовлення». На наступний день Порошенко повідомив про запуск аудиту.
Указом глави держави також передбачається, що спостерігачі від НАТО будуть введені в
держконцерн «Укроборонпром» в рамках аудиту. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua, ua.news
 БРОНЕТЕХНІКА

Аудит "Укроборонпрому": мільйонні втрати
та корозія металу
31.05.2019

На початку січня ц.р. Держаудитслужба надіслала на розгляд КМУ
результати перевірки Миколаївського, Житомирського, Харківського,
Київського БТЗ та Шепетівського ремонтного заводу за 2017-2018 рр.
Під час ревізії на Житомирському та Харківському БТЗ встановлено порушення
фінансової дисципліни на 14,1 млн грн, із яких до втрат призвели на суму 4,8 млн грн.
Несвоєчасне виконання державного оборонного замовлення військових формувань на
Київському бронетанковому та Миколаївському БТЗ стало підставою для формування
штрафних санкцій сумою 10,6 млн грн. Дані підприємства також втратили активи на суму
20,3 млн грн через порушення договірної дисципліни. Ігнорування наказу Укроборонпрому
щодо переведення р/р заводів на обслуговування до держбанків призвело до блокування
26,4 млн грн Миколаївського БТЗ в банку "Київська Русь". Через невключення до реєстру
акцептованих вимог кредиторів під час ліквідації ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" є ризик
втрати Шепетівським ремонтним заводом 21,3 млн грн. На території п’яти згаданих
підприємств розташоване військове майно, яке належить Міністерству оборони, однак
зберігається безоплатно без укладання договорів. Через це бронетанкові заводи витратили
на утримання майна понад 6,8 млн грн власних коштів. "Військове майно зберігається на
відкритих майданчиках, відбувається корозія металу, руйнування складових бронетехніки
тощо, через що воно стає непридатним для подальшого використання", - зазначається у
документі. Харківський БТЗ відремонтував засоби військового призначення у місцях
розташування військової техніки на 1,7 млн грн, які фактично не отримав. Не завершення
розроблення стратегії розвитку на Київському бронетанковому заводі та не розроблення
такої стратегії на Миколаївському бронетанковому заводі, відсутність тривалий час річних
інвестиційних планів не сприяють ефективному та перспективному розвитку підприємств.
Таких висновків дійшли аудитори. Окрім уряду наведена інформація для вжиття заходу
передана концерну "Укроборонпром" та правоохоронним органам.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Новопризначеному гендиректору "Заводу ім. Малишева"
та його сім‘ї погрожують розправою

 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

03.06.2019

Генеральному директору ДП "Заводу ім. Малишева", що входить до
складу ДК "Укроборонпром", Олександру Чурсіну та його родині погрожують
розправою. Про це пише ukroboronprom.com.ua
Одразу після призначення Олександр Чурсін зіткнувся з жорстким спротивом вже
колишнього директора заводу Олександра Хланя, який був звільнений з посади у зв’язку із
завершенням дії контракту. За останній тиждень біля прохідної заводу був організований
малочисельний "мітинг на підтримку Хланя", а ним самим подано позов до
Комінтернівського районного суду Харкова. Станом на сьогодні суд визнав правомірність
звільнення Хланя. Проте Олександр Чурсін та члени його сім‘ї зіткнулись із погрозами, які
надходять по телефону. Невідомі обіцяють розправитись з Чурсіним та його родиною, якщо
він не відмовиться від займаної посади. У Концерні переконані, що таке свавілля, погрози
та намагання залякати нового керівника стратегічного для українського обороннопромислового комплексу підприємства – є неприпустимими. Така ситуація потребує
негайного втручання правоохоронців, які зобов’язані виявити зловмисників. У свою чергу
суд має надати правову оцінку їхнім діям та призначити відповідне покарання. Зазначимо,
що відповідну заяву вже передано до правоохоронних органів. Крім того, Концерн вимагає
від правоохоронців гарантувати безпеку Олександра Чурсіна та його сім’ї. Натомість,
закликаємо колишнього керівника заводу Олександра Хланя не ставити свої особисті
амбіції вище за інтереси підприємства та бронетанкової галузі. Укроборонпром також
застерігає, що будь-які дії спрямовані на дестабілізацію ситуації ДП "Завод ім. Малишева"
отримають негайну правову оцінку й рішуче реагування з боку правоохоронної системи.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

28.05.2019

Генеральний директор українського конструкторського бюро
"Південне" Олександр Дегтярьов заявив про створення космічної ракетиносія "Маяк-3.9S", яка замінить ракету "Зеніт".
Олександр Дегтярьов розповів про нову ракету на міжнародній конференції
"Космічні технології: сучасне та майбутнє". Зазначається, що нова ракета-носій "Маяк-3.9S"
суттєво перевершуватиме ракету "Зеніт" за технічними характеристиками. Дегтярьов
зауважив, що при виробництві ракети "Зеніт" використовувалося 70% комплектуючих
російського виробництва, серед яких і двигун першого ступеню РД-171М і система
управління. Очільник КБ "Південне" наголосив, що на зміну цим комплектуючим буде
запущений процес створення аналогічної продукції українського виробництва. Що відомо
про ракети-носії сімейства "Маяк"? Ці ракети призначені для виведення космічних апаратів
на низькі і середні навколоземні орбіти, включаючи сонячно-синхронні. У ракеті
використовуватимуть екологічно чисту паливну пару "рідкий кисень – гас". Сімейство
ракет-носіїв "Маяк" створюють на базі ракет типу "Зеніт" і "Циклон", що існують.
Читати повністю >>>
За матеріалами 24tv.ua
Колегія Державного космічного агентства України підвела підсумки
діяльності підприємств галузі у І кварталі 2019 р.
31.05.2019

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

ДК "Укроборонпром" показав випробування нових
РС "Вільха-М" і "Вільха-Р"
24.05.2019

Реактивні системи "Вільха-М" та "Вільха-Р", які розроблені у тісній
співпраці кластеру високоточної зброї та боєприпасів "Укроборонпрому",
успішно пройшли випробування на одному з військових полігонів Одещини.
"Ці системи є модернізацією "Вільхи", яка вже знаходиться у серійному виробництві.
Модернізації направлені на збільшення дальності польоту, підвищення точності,
використання нових конструкторських рішень та матеріалів, що підвищує загальну
ефективність цієї високоточної зброї", – розповів гендиректор Концерну Павло Букін. За
словами міністра оборони Степана Полторака, оскільки випробування пройшли успішно, з
серпня по жовтень буде проведене державне випробування і поставка їх на озброєння
Збройних Сил. Він зазначив, що це ефективна зброя, яка наразі дуже потрібна армії. За
даними "Укроборонпрому", ця модернізована версії нової високоточної зброї забезпечує
знищення противника на дальності у 130 км першим пострілом. Як відомо, над створенням
комплексу працювало близько п'ятнадцяти підприємств українського обороннопромислового комплексу. Насамперед це ДержККБ «Луч» - головний виконавець проекту за
державним оборонним замовленням. Серед інших важливих учасників - Павлоградський
хімічний завод, який розробив та виготовив нове сумішеве паливо для двигунів «Вільхи»,
підприємство «Артем», на устаткуванні якого виготовляють корпуси для ракет, «ОризонНавігація», що спеціалізується на системах супутникової навігації, та інші.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
В Україні випробували крилату
ракету "Нептун"
28.05.2019

На одному з військових полігонів на Одещині ракетний комплекс РК360МЦ "Нептун" пройшов вогневі випробування. Про це повідомляє пресцентр Укроборонпрому, передає УНН.
Зазначається, що під час стрільб перевірялась робота цілої низки нововведень у
конструкцію крилатої ракети. Насамперед Р-360 отримала нову головку самонаведення,
яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування. Крилата ракета
отримала і новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршову
ділянку польоту, а також крила та рулі більшої площі, які мають підвищити керованість та
маневреність. Окрім того, у крилатій ракеті було замінено частину електронних та
цифрових систем. Серед цих нововведень – новий радіовисотомір, завдяки якому вдалось
зменшити висоту польоту. В Укроборонпромі зазначили, що саме цей параметр є одним із
найважливіших, бо чим менша висота польоту, тим складніше противнику побачити та
перехопити крилату ракету. Тепер Р-360 може летіти у лічених метрах над поверхнею, що
значно зменшує час для її виявлення, ідентифікації та перехоплення. Водночас були
замінені складові частини системи навігації, які тепер забезпечують роботу навіть в умовах
потужного використанням противником засобів радіоелектронної боротьби. Відзначимо,
Одеський авіаційний завод працює над перспективною програмою – створенням повітряної
платформи для використання корабельної крилатої ракети "Нептун". Про це заявив
міністр оборони Степан Полторак під час робочого візиту на Одеський авіаційній завод ДК
"Укроборонпром", повідомляе прес-служба Міноборони.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
ОАО “Мотор Сич” получила госзаказ на 120 противокорабельных крылатых ракет
05.06.2019

Государственный заказ на крылатые ракеты Р-360, входящие в состав
нового украинского берегового противокорабельного комплекса “Нептун”
(РК-360МЦ “Нептун”), составляет 120 единиц.
“Вот создали ракету “Нептун”. Прекрасно отстрелялись... Госзаказ (на крылатые
ракеты Р-360) сегодня 120 штук”, — сказал сообщил директор по корпоративным правам и
инвестиционных проектов ОАО “Мотор Сич” Владимир Семенов во время выступления на
круглом столе в Торгово-промышленной палате сообщает специализированное издание
“Defense Express”. Семенов добавил, что “Мотор Сич” производит для этих ракет основной
двигатель. В издании предполагают, что речь идет о малогабаритных двухконтурных
турбореактивных двигателях МС-400 или модернизированной версии Р95-300, которая
ранее использовалась на старых ПКР Х-35. При этом представитель “Мотор Сичи” отметил,
что производственные возможности ГККБ “Луч” позволяют изготавливать около 50 таких
ракет в год, поскольку это не серийное предприятие, а конструкторское бюро. Как
сообщалось ранее, 27 мая в “Укроборонпроме” сообщили о проведении на военном
полигоне
в
Одесской
области
успешных
огневых
испытаний
берегового
противокорабельного комплекса с крылатой ракетой “Нептун” дальностью 300 км. В ходе
стрельб нового РК-360МЦ “Нептун” проверялась работа целого ряда нововведений в
конструкцию ракеты Р-360, направленных на существенное повышение эффективности
вооружения. Р-360 оснащена новой головкой самонаведения, позволяющей захватывать
цель в условиях сложного маневрирования, а также новым стартовым двигателем,
обеспечивающим более активное выведение КР на маршевый участок полета. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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КБ "Південне" оголосило про розробку нової
української ракети-носія "Маяк"

В Києві відбулося засідання Колегії ДКАУ в ході якого підведено
підсумки роботи підприємств та установ космічної галузі у І кварталі 2019 р.
та визначено пріоритетні напрямки роботи на майбутній період.
Голова зазначив, що за підсумками роботи у І-му кварталі 2019 року підприємствами
галузі вироблено товарної продукції на суму понад 708,9 млн. грн. та реалізовано товарної
продукції на суму понад 712,2 млн. грн. Загальний обсяг валової продукції складає понад
787,1 млн. грн. Зростання обсягів товарного виробництва та реалізації продукції за
підсумками звітного періоду спостерігається: ДП «КБ «Південне» на 18,9% відповідно;
ДНВЦ «Природа» - на 112,1% відповідно; ДП завод «Арсенал» - на 0,2% та на 7,0%
відповідно; ДНВП «Об’єднання Комунар» - на 26,2% та на 41,9% відповідно. Збільшився в
звітному періоді на 98,9 % експорт продукції – частка експортованої продукції складає 77,9
%. Зростання експорту відбулося лише на ДП «КБ «Південне» - в 2 рази, та ДП «ВО ПМЗ ім.
О.М. Макарова» - в 2,3 рази, ПАТ «ХАРТРОН» - на 43,0%. ДНВП «Об’єднання Комунар»
реалізовано на експорт продукції на суму 1,9 млн.грн., тоді як у І кварталі 2018 року не було
експорту продукції. Основний напрямок експорту – до країн ЄС, США та інших країн. До цих
країн експортовано на суму 553,032 млн. грн., що становить 99,6% від загальної суми
експорту продукції). Основні партнери – Саудівська Аравія (67,6 % загального обсягу
експорту продукції (374,9 млн.грн.)), США (3,8 % загального обсягу експорту продукції, або
21,3 млн.грн.), Китай (2,7 % загального обсягу експорту продукції, або 15,2 млн.грн.),
Республіка Корея (14,8 % загального обсягу експорту продукції, або 82,3 млн.грн.), Італія
(9,8 % загального обсягу експорту продукції, або 54,8 млн.грн.), тощо. Прибутковою в
звітному періоді була діяльність 4 підприємств, а саме: ДП «КБ "Південне» ( 7,0 млн. грн.);
ПАТ «ХАРТРОН» (3,609 млн. грн.); ДП НДТІП (23,0 тис. грн.); ДНВП «Об’єднання Комунар»
(77,0 тис. грн.). Сплачено за підсумками звітного періоду до бюджетів усіх рівнів та
державних цільових фондів 222,205 млн. грн., в тому числі до бюджету – 128,931 млн. грн.
Середньооблікова чисельність штатних працівників галузі станом на 1 квітня 2019 року
становить 15 769 осіб що на 760 осіб, або на 4,6% менше ніж на початок року. Номінальна
середньомісячна заробітна плата по галузі складає 8704,6 грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДКАУ
Конструкторське бюро "Південне" готується випускати
ракетні двигуни в США
13.06.2019

У ДП "КБ "Південне" ім. Янгеля" оптимістично оцінюють потенціал
українсько-американського
співробітництва
в
області
ракетного
двигунобудування і відпрацьовують плани створення в США виробництва
ракетних двигунів.
Оцінюючи поточний стан розпочатого України в новій геополітичній ситуації
діалогу з США про перегляд наповнення двостороннього партнерства в космічній сфері,
генеральний директор КБ "Південне" ім. Янгеля" Олександр Дегтярьов зазначив: "Америка
без України в космосі проживе, але це не означає, що перспектив у нас немає". За словами
Дегтярьова, загострення відносин між США і Росією спричинило політичну
"неприйнятність російської присутності в американському космосі". В першу чергу, мова
йде про російські двигуни РД-180, уточнив Дегтярьов, зазначивши: ця ситуація відкриває
додаткові можливості для розвитку співпраці між Україною та США в галузі ракетного
двигунобудування. "У нас є і амбіції, і досвід, щоб замінити РД-180 на РД-815" (новий
український маршовий двигун тягою 250 тонн)", - сказав Дегтярьов. За словами
гендиректора КБП, крім маршового РД-815, великий інтерес потенційних замовників
викликає також новий український маршовий РД-870 тягою до 100 тонн. "У наших планах створити в США виробництво двигунів української розробки. Ми бачимо в цьому
перспективи, тому що це дає багато політичних привілеїв і багато можливостей", - зазначив
Дегтярьов. Нагадуємо, ДП "КБ "Південне" - основний науковий центр України, який володіє
передовими космічними технологіями, відомий в світі розробник ракетно-космічної
техніки. КБП постачає на експорт понад 80% продукції та послуг, в числі основних
партнерів - США та країни ЄС. Наразі компанією розроблено понад 30 видів рідинних
ракетних двигунів, 17 з яких доведені до серійного виготовлення. Останні десять років
підприємство веде розробку перспективного сімейства РРД перших ступенів ракет-носіїв
тягою 120-250 тонн, які могли б ефективно використовуватися на американському ринку.
КБП розпочаті проекти зі створення потужного маршового ракетного двигуна тягою до 500
тонн, рухових установок для модулів, які зможуть забезпечити доставку вантажів і екіпажів
на Місяць і найближчі планети Сонячної системи.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

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

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

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




СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ & МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ



ОРГАНІЗАЦІЇ. ПОДІЇ. ПРОЕКТИ.

Фермери об’єдналися для захисту своїх інтересів на
національному і міжнародному рівнях

Підтримка малих і середніх підприємств має вирішальне значення
для розвитку сільського господарства в Україні
24.05.2019

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила рішення про
надання позики в розмірі $200 млн на реалізацію Програми на основі
результатів з прискорення приватних інвестицій у сільське господарство.
Програма покликана розширити можливості малих і середніх підприємств (МСП) у
сільськогосподарському секторі. Програма має на меті зміцнення конкурентоспроможності
сільського господарства, його диверсифікацію та розвиток шляхом підвищення
ефективності та зміцнення адресності політики підтримки галузі, поліпшення прозорості
та підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення
державної власності, а також розширення доступу аграрних МСП до експортних ринків. Усе
це — ключові передумови для успішного розвитку сільськогосподарського сектору.
Експорт сільськогосподарської продукції залишається основною рушійною силою
української економіки: на неї припадає майже 42% (18 млрд доларів США) загальної
вартості експорту. Нині сектор не повністю використовує свій потенціал, а його краще
використання разом зі збільшенням обсягів експорту могло б зробити значний внесок в
економічне зростання. «Україна може прискорити свій економічний розвиток шляхом
підвищення ефективності та зміцнення прозорості своєї сільськогосподарської галузі», —
вважає Сату Кахконен, Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови і України. -«Підвищення продуктивності сільського господарства на 30 % могло б протягом наступних
п'яти років збільшити ВВП на додаткові 4,4 %». Крім того, програма сприятиме розвиткові
транскордонної торгівлі та виконанню вимог, установлених на найважливіших для України
ринках експортної продукції: зокрема, в Європейському Союзі, Китаї, країнах-учасницях
Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, США та Канаді.
Читати повністю >>>
За матеріалами The World Bank Group

Читайте також: Україна потребує
швидшого економічного зростання для
підвищення рівня життя >>>

28.05.2019

Українські фермери, виробники та переробники агропродукції
об’єдналися в «Агроподовольчу раду» заради захисту інтересів аграрного
комплексу на регіональному, національному та міжнародному рівнях.
Агропродовольча рада займеться аналізом і розробкою нормативно-правової бази,
галузевих стратегій і програм, популяризацією та впровадженням інновацій, а також
сприятиме розвитку внутрішнього та міжнародного партнерства. Її очолив голова комітету
Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Слободяник. «Ми вважаємо
своїм завданням налагодити максимально прямий і відкритий діалог галузі з владою, що
сьогодні формує державну аграрну політику. Для цього пропонуємо нашим партнерам
ефективні методи взаємодії з різними аудиторіями - політиками, чиновниками, бізнесспільнотою, експертами», - зауважив Іван Слободяник. Агропродовольча рада об'єднала
українські асоціації та підприємства з виробництва та переробки агропродукції. Сьогодні ці
гравці агроринку представляють інтереси 326 підприємств, розпоряджаються 750 тис.га
ріллі і 8,5 тис. га багаторічних насаджень. На них припадають 80% ринку виноробної
продукції і 70% ринку рослинних олій. Крім них, до роботи охоче долучилися експерти з
законотворчої та нормотворчої діяльності. Протягом останніх чотирьох років за їхньої
участі розроблено 12 законів, скасовано та дерегульовано 30 дозвільних документів,
зокрема в сфері земельних відносин. Публічна презентація Агропродовольчої ради
відбудеться 4 червня в рамках XXXI Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2019».
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
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«Укрлендфармінг» повністю забезпечує себе
власним посівним матеріалом

ЕБРР может выделить 20% инвестиций
в проекты агросектора
27.05.2019

ЕБРР может инвестировать в экономику страны порядка €1 млрд
ежегодно. Около 20% объема может приходиться на проекты в агросекторе,
сообщила ведущий банкир департамента агробизнеса ЕБРР Анна
Лебединец.
«Мы ожидаем, что объем инвестиций в 2019 г. больше, чем в прошлом. Поэтому, если
некоторые другие банки или инвесторы могут с опаской относиться к изменяющейся
политической ситуации, ЕБРР продолжает работать в рамках своей стратегии. Мы можем
инвестировать в экономику страны порядка €1 млрд ежегодно. Около 20% от этого объема
может приходиться на проекты в сельхозсекторе», — отметила Анна Лебединец в
материале Latifundist.com. По ее словам, ЕБРР расширил фокус работы с агрокомпаниями,
усилив базу для финансирования мелких агропредприятий. «Несколько лет назад при
поддержке ЕС в рамках программы EU4Business у нас был создан специальный
департамент, который занимается консультационной помощью и кредитованием малого и
среднего бизнеса. Наша команда и ресурсная база усилилась для работы с компаниями
меньшего размера, ведь обычно мы финансировали более крупные компании. Но это не
значит, что у нас сместился фокус, — мы просто его расширили», — объяснила ведущий
банкир департамента агробизнеса ЕБРР. Как утверждает Анна Лебединец, ЕБРР
продолжает оставаться одним из ведущих инвесторов в Украину. Напомним, что ЕБРР
совместно с Европейским союзом запустил кредитную линию EU4Business-EBRD для
поддержки развития малых и средних предприятий в Украине на общую сумму до €60 млн.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

23.05.2019

Найбільший український агрохолдинг «Укрлендфармінг» бізнесмена
Олега Бахматюка виробляє насіння на власному заводі і повністю
забезпечує свої потреби в посівному матеріалі.
«У нас є виробництво власного насіння. Ми виробляємо його як за ліцензією, так і в
спільному вирощуванні. Все виробляємо за відпрацьованою технологією на насіннєвому
заводі «Зоря». Він досить продуктивний і прогресивний, щоб отримати необхідну кількість
посівного матеріалу. Сьогодні у нас вирощується понад 900 га насіннєвих посівів кукурудзи.
Цих обсягів цілком достатньо, щоб отримати дворічний запас насіння», - розповів
заступник генерального директора з питань інновацій і розвитку агробізнесу
Ukrlandfarming Володимир Фантух в інтерв'ю порталу Latifundist.com. «Укрлендфармінг»
щороку проводить закритий експеримент порівняння культур: насіння роздається
агрономам під номерами, їх сіють в різних регіонах, обробляють і повідомляють результати
для аналізу. За словами Володимира Фантух, хоча група компаній використовує власний
посівний матеріал як українських, так і чеських і німецьких селекцій, однак перспективу
агрохолдинг бачить саме в вітчизняній селекції та біопрепаратах. «На Півдні у нас в
основному українська селекція. Там вирощуємо толерантні до посухи гібриди. На Півночі у
нас чеська і німецька селекції. Але я бачу перспективу саме у вітчизняній селекції і
біопрепаратах», - розповів Володимир Фантух
Читати повністю >>>
За матеріалами Агрохолдингу «Укрлендфармінг»
Агрохолдинг Сергея Тигипко хочет увеличить
зембанк до 100 тысяч га
28.05.2019

USAID надасть гранти для розвитку
вітчизняного агросектору
USAID оголосило конкурс грантів, який покликаний прискорити
економічний розвиток українських сільських громад та підтримати малі й
середні агропідприємства в Україні.
Проект передбачає одну угоду про співпрацю сумою $35 млн. Повідомляється, що
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) очікує на заявки від кваліфікованих
некомерційних або некомерційних недержавних організацій для фінансування діяльності
за напрямком «Можливості для зростання сільського господарства у сільській місцевості
України (АГРО)». Проект USAID передбачає одну угоду про співпрацю загальною сумою 35
млн доларів протягом 5 років. Орієнтовна дата початку фінансування — 30 вересня 2019
року. Дедлайн подання заявок — 1 липня. Конкурс грантів від USAID-Україна має на меті
прискорити економічний розвиток сільських українських громад та підтримати більш
продуктивні, сучасні й прибуткові малі та середні агропідприємства, які успішно
інтегруються в конкурентні ринки як в Україні, так і на міжнародному рівні.
Наголошується, що USAID не прийматиме на конкурс заявки від фізичних осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com

Руководство агрохолдинга «ТАС Агро» планирует увеличить зембанк
более чем на 20 тыс. га, заявила финансовый директор «ТАС АГРО» Ирина
Амелина. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Latifundist.
«Первая и главная задача — это расширение земельного банка. Сейчас у нас 80 тыс.
га. Но мы планируем уже на этот год расширить его до 100+ тыс га. При этом, вероятно, мы
будем нуждаться в дополнительном финансировании. Ведь под увеличенный земельный
банк необходимо будет расширять инфраструктуру: понадобятся новые элеваторы,
происходит модернизация существующих, обновляется парк техники», — отметила Ирина
Амелина. Финансовый директор указала, что «ТАСкомбанк» не кредитует компанию «ТАС
Агро», та пользуется услугами кредитования у «Райффайзен Банк Аваль». «У нас подписан
договор кредитования с «Райффайзен Банк Аваль». Также сейчас прорабатываем вопросы
сотрудничества с «OTП Лизинг». В целом же стараемся работать за счет собственных
средств. Прошлый год был очень хорошим по урожайности, наверное, рекордным. Что
позволило по минимуму использовать кредитные средства», — подчеркнула Ирина
Амелина. По ее словам, компания в перспективе рассматривает программы сотрудничества
с международными финансовыми организациями.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

ФАО допоможе Україні створити
модель дорадчих служб

Agrovalley приобрела 56,5 тыс.
акций IMC S.A

04.06.2019

04.06.2019

Україна взяла на себе зобов'язання до 2030 р. розробити стійку
модель дорадчих служб для розвитку фермерства, впровадження
міжнародних практик, що сприятиме економічному розвитку.
«Наразі немає такої системи, яка б відповідала потребам малого і середнього
агробізнесу. Важливо підтримувати малих та середніх агровиробників на місцевому,
обласному та національному рівні, надаючи їм послуги з дорадництва. Крім цього, потрібно
працювати і з самими дорадниками, підвищуючи їхню кваліфікацію», - зазначив Сергій
Шупік, заступник директора департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку
сільських територій, начальник відділу підтримки фермерства Міністерства аграрної
політики та продовольства України. У свою чергу координатор програм ФАО в Україні
Хушнід Саттаров заявив, що існування моделі інформаційно-консультаційних послуг
важливе для реформування сільського господарства і розвитку сільських територій.
«Аграрії не завжди знають про останні досягнення в сфері тваринництва чи рослинництва,
принципи ресурсозберігаючих технологій, через що виробляють менше продуктів з
більшою собівартістю. Це можна було б змінити, якби у них був доступ до інформації та
можливість підвищити кваліфікацію», - додав він. Саме тому ФАО впровадила новий проект
для підтримки зусиль держави в створенні системного та злагодженого підходу надання
сільськогосподарських дорадчих послуг в Україні. У зв'язку з цим запрошено представників
ФАО з Італії, разом з якими учасники заходу обговорили всі переваги попередніх та
існуючих моделей надання с/г дорадчих послуг. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroportal.ua
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Agrovalley Ltd, контролируемая председателем совета директоров
холдинга ИМК Александром Петровым, приобрела 56,573 тыс. акций IMC
S.A. (Люксембург), увеличив долю в агрохолдинге на 0,17 п.п. – до 72,86%.
Согласно сообщению ИМК на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), цена
покупки одной акции составила PLN14,1 ($3,67 по курсу Национального банка Польши на
28 мая). Agrovalley Limited после сделки увеличила общий пакет акций до 24,174 млн. По
данным WSE, курс акций ИМК на 28 мая составил PLN14,4 за шт. ИМК специализируется на
выращивании зерновых, масличных культур и производстве молока в Украине.
Агрохолдинг обрабатывает около 130 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской
областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.
Агрохолдинг ИМК в 2018 году нарастил чистую прибыль на 55% по сравнению с 2017
годом – до $27,63 млн. Выручка выросла на 4% - до $131,61 млн. ИМК в первом квартале
2019 года увеличил чистый убыток на 8,3% по сравнению с первым кварталом 2018 года –
до $8,92 млн. Выручка в январе-марте выросла в 1,6 раз - до $49,15 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Компания "Нибулон" с октября 2019 г. планирует переваливать
на рейде 40 тыс. тонн зерна в сутки

ПАТ «Аграрний фонд» сплатив до державного бюджету
132,3 млн грн дивідендів за 2018 рік
30.05.2019

Компания "Нибулон" с октября т.г. планирует перегружать на рейде 40
тыс. тонн зерна в сутки за счет ввода в эксплуатацию перегрузочного судна
"Нибулон Макс", сообщил заместитель генерального директора компании.
"Мы построили целую линейку перегрузочных комплексов. Мы построили два
"Николаевца" (перегрузочные суда – ИФ), которые грузят на рейде по 5 тыс. тонн в сутки.
Мы построили "Святой Николай", который грузит на рейде 10 тыс. тонн в сутки. И 20-го
сентября мы вводим в эксплуатацию "Нибулон Макс", который способен перегружать на
рейде 20 тыс. тонн зерна в сутки. Таким образом, наша логистика позволит с первого
октября 2019 г. на рейде перегружать в сутки 40 тыс. тонн", - отметил Владимир Клименко
в ходе Ukrainian Port Forum 2019. По его словам, это создаст запас на рынке перегрузки
зерна "Нибулону" и даст возможность предоставлять услуги другим субъектам рынка. Как
сообщалось, "Нибулон" запустил 140-метровый перегружатель Nibulon Max класса "рекаморе", который позволит увеличить перевалку грузов на 2-3 млн тонн в год - до 4-5 млн
тонн. ООО СП "Нибулон" создано в 1991 г. Располагает элеваторными мощностями общей
вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в
Николаеве мощностью 5 млн тонн в год. Имеет 11 речных терминалов на Днепре и Южном
Буге, флот, насчитывающий 75 ед., и Николаевский судостроительный завод. "Нибулон"
обрабатывает 83 тыс. га земли. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 60 стран мира.
Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Cygnet отримав нагороду в номінації «Успішна диверсифікація»
в проекті «Аграрна еліта України»
03.06.2019

В Національній філармонії відбулось нагородження ТОП-100 найкращих виробників агропромислового сектору України за версією журналу The
Ukrainian Farmer та презентація проекту «Аграрна еліта України – 2019».
Cygnet увійшов до рейтингу видання та отримав нагороду в номінації «Успішна
диверсифікація». «Проект «Аграрна Еліта України» присвячений тим, хто взяв на себе
відповідальність за цю землю і за реалізацію особливих можливостей, які вона дає для
розвитку. І ми віримо, що український аграрний бізнес й надалі розвиватиметься шляхом
нарощування потужностей, впровадження інновацій, виходу на нові ринки, але водночас і
додержання високих соціальних стандартів», – зазначають у редакції проекту. Відзначимо,
попри неординарні погодні умови цієї весни, у Cygnet посівну кампанію вдалося завершити в
оптимально допустимі строки для всіх культур. Так, раннє весняне потепління дозволило
рано вийти в поле, зробити підготовку ґрунту та посіяти цукрові буряки. Посівна кукурудзи
стартувала 17 квітня і вже 27 квітня її було завершено. Надмірні та тривалі опади відтягли
початок сівби сої. Останню завершили сіяти 25 травня, а це – з невеликим відхиленням від
оптимальних строків. Структура посівних площ у цьому сезоні не суттєво відрізняється від
минулорічної: 56% площ (15,6 тис. га) займає кукурудза, 20% (5,7 тис. га) – соя, 14% (3,8
тис. га) – цукровий буряк та 10% (3 тис. га) – озима пшениця. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Cygnet»
Валовий прибуток KSG Agro в
І кварталі зріс на 56%
03.06.2019

Агрохолдинг KSG Agro у І кварталі 2019 року збільшив валовий
прибуток на 56% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до
$3,46 млн. Про це повідомили у компанії.
Так, чистий прибуток у січні-березня цього року сягнув $3,46 млн, додавши 57%
порівняно з показником І кварталу 2018 року. «На рівень валового прибутку в І кварталі
позитивно вплинули угода про реструктуризацію з компанією Big Dutchman, яка скоротила
борг компанії перед кредитором до 1 млн євро з 4,8 млн євро, та позитивні курсові різниці»,
– наголосив голова ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов. За його словами, успішна
реструктуризація частини боргу дозволить агрохолдингу реалізувати нові проекти і в
сфері вирощування зернових, і в свинарстві. «Реструктуризація боргу залишається однією з
наших стратегічних цілей в 2019 році», – додав Сергій Касьянов. Виручка у І кварталі 2019
року скоротилася на 13% порівняно з аналогічним періодом 2018 року – до $3,4 млн. У
компанії пояснюють це передусім скороченням у сегменті рослинництва. «Сегмент зерна в
цей період приносив дохід переважно від продажу сорго і пшениці з минулорічного посіву.
При цьому слід врахувати, що озимі посіви все ще на полях», – зазначив Сергій Касьянов.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Андрій Касьян очолить департамент Agricultural Solutions
компанії «BASF Україна»
03.06.2019

З 1 липня 2019 року очільником агропідрозділу «BASF Україна» стане
Андрій Касьян, який раніше був главою відділу продажів департаменту
Agricultural Solutions в Україні.
Вперше за 26 років присутності компанії на ринку України цю посаду обійматиме
українець, повідомили у «BASF Україна». Андрій Касьян здобував свій досвід у провідних
міжнародних компаніях та розвивав агробізнесу BASF протягом майже семи років. Крім
того, він став наймолодшим очільником агродепартартаменту компанії. Андрій Касьян
змінить на посаді директора департаменту Agricultural Solutions в Україні, Молдові та
країнах Кавказу Тіберіу Діма. Тіберіу Діма з 1 липня стане генеральним директором «BASF
Україна» та керівником групи країн Східної Європи, до складу якої, крім України, входять
Грузія, Вірменія та Молдова. Він почав працювати у «BASF Україна» у 2013 році. У 2018 році
частка присутності BASF Agricultural Solutions на ринку сягнула 16%. Попередником Тіберіу
Діма на посту гендиректора «BASF Україна» є Андреас Лір. Його з 1 липня призначено
генеральним та адміністративним директором концерну BASF у Румунії.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Гендиректором CFG/"Мрия" назначен
Георг фон Нолкен
04.06.2019

Генеральным директором объединенной компании CFG/"Мрия"
назначен Георг фон Нолкен, ранее занимавший должность операционного
директора компании, сообщила пресс-служба агрохолдинга.
По данным пресс-службы, Георг фон Нолкен имеет 17-летний опыт управления
крупными сельскохозяйственными компаниями в Центральной и Восточной Европе. Как
сообщалось, Salic UK Ltd., общий инвестор объединенного бизнеса CFG/"Мрия", намерен в
2019 году направить более $50 млн на обновление технического парка. "Мрия" завершила
реструктуризацию долга в августе 2018 года. В ноябре заключила сделку с международным
инвестором Salic UK о продаже активов. В настоящее время "Мрия" продолжает
операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией Salic - Continental
Farmers Group (CFG). Земельный банк в обработке объединенной компании CFG/"Мрия" –
195 тыс. га в Западной Украине. Salic основана в 2012 году.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ПАТ «Аграрний фонд» сплатив державі дивіденди в розмірі 132,3 млн
грн за результатами діяльності підприємства в 2018 році. Про це повідомляє
прес-служба компанії.
Сума дивідендів в розмірі 90% від чистого прибутку була нарахована відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. № 364. Такий базовий норматив
виплати дивідендів встановлений для підприємств, частка держави в яких становить 100%
і, які в 2018 році отримали чистий прибуток у розмірі, що перевищує 50 млн грн. Згідно з
постановою КМУ, дивіденди необхідно сплатити до 1 липня 2019 року. Варто зазначити, що
ПАТ «Аграрний фонд» сплатив дивіденди майже на місяць раніше терміну, встановленого
Урядом. За підсумками 2018 року дохід ПАТ «Аграрний фонд» склав 6,9 млрд грн, а чистий
прибуток - 147 млн грн. Крім того, в 2018 р. Товариство сплатило податків, зборів та інших
обов'язкових платежів на суму 1,63 млрд грн. Нагадаємо, в 2018 році ПАТ «Аграрний фонд»
сплатив до державного бюджету дивідендів в розмірі 75% від чистого прибутку, що склало
71 млн грн. Нагадаємо, ПАТ «Аграрний фонд» пройшов міжнародний фінансовий аудит за
2018 рік, 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.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ «Аграрний фонд»
Холдинг "Астарта" завершил сев яровых культур,
общая площадь составила 170 тыс. га
09.06.2019

Агропромышленный холдинг "Астарта" завершил сев яровых
культур, общая площадь осталась на уровне прошлого года и составила
около 170 тыс. га. Об этом пишет fixygen.ua
Согласно сообщению на сайте холдинга, в структуре посевов произошли изменения:
возросла доля кукурузы (71 тыс. га) и сои (32 тыс. га) за счет уменьшения посевов сахарной
свеклы (36 тыс. га) и подсолнечника (31 тыс. га). В агропромхолдинге указали, что сегодня
есть все предпосылки для получения хорошего урожая. "Общее состояние посевов я
оцениваю хорошо, учитывая качество, всходы и численность растений на гектар. Есть 100%
потенциал, чтобы получить урожаи, соответствующие бюджетному плану", - цитируется в
сообщении директор по сельскохозяйственному производству Желько Эрцег. основатель и
совладелец агрохолдинга "Астарта" Виктор Иванчик докупил 152 тыс. акций холдинга,
увеличив долю в нем до 37,99%, сообщил холдинг на Варшавской фондовой бирже.
Согласно сообщению, принадлежащая Иванчику компания Albacon Ventures Limited
докупила акции "Астарты" 3-4 июня. В результате доля Иванчика увеличилась с 37,38% до
37,99%. Как сообщалось, к концу 2018 года на казначейском счете "Астарты" находились
2,76% акций. Еще 36,26% ценных бумаг принадлежало Виктору Иванчику, 28,16% –
канадской фингруппе Fairfax, 32,82% – другим акционерам. "Астарта" после трех лет
прибыльной работы в 2018 году получила чистый убыток EUR21,11 млн, связывая
ухудшение финансовых показателей с неблагоприятной конъюнктурой как на рынке
сахара, так и на рынке зерновых. Ее выручка сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, а
EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн. Экспорт снизился на 3 п.п. - до 56%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, interfax.com.ua
Кернел продает 50% урожая по форвардным
контрактам
10.06.2019

Компания «Кернел» через форвардные контракты продает около 50%
собственного урожая, произведенного Агробизнесом компании. Об этом
сообщает служба новостей портала latifundist.com
Директор по закупкам зерновых и масличных культур «Кернел» Александр Головин
сообщил, что мировая практика — форвардная продажа 50-70% урожая, что позволяет
компаниям работать стабильно, хеджировать ценовые риски и обеспечивать логистику
отгрузки товара в сезон. «Ежегодно «Кернел» экспортирует в среднем около 4 млн т
зерновых, но уже в конце марта текущего года цифра достигла 5,7 млн т. Учитывая
стратегию компании увеличить экспортный объем до 8 млн т, развитие форвардной
программы является для нас приоритетом», — отмечает Александр Головин. Цена
форварда формируется против цен FOB или CIF на будущий период поставки. В цене
учитываются затраты на логистику, перевалку и торговую маржу. Приоритетом работы
компании является закупка напрямую у сельхозпроизводителей без посредников. Для
партнеров-аграриев в компании «Кернел» действует программа финансирования, в том
числе под форвардные контракты. По этой программе в компании закупают подсолнечник,
кукурузу, пшеницу, ячмень. По словам Александра Головина, цена на эти позиции может
быть фиксированной или гибкой, а товаропроизводитель самостоятельно может
определять период фиксации стоимости. Для участия в форвардной программе поставщик
должен выполнять взятые на себя обязательства, в случае предфинансирования быть
готовым к оформлению аграрной расписки. «Мы сотрудничаем более чем с 5000
производителей аграрной продукции во всех регионах, развивая стратегическое
партнерство в рамках проекта Open Agribusiness. Все условия форвардной программы
абсолютно прозрачны и находятся в открытом доступе на многофункциональном портале
Open Agribusiness. Актуальные закупочные цены на зерновые и масличные культуры
размещены на этом же ресурсе и обновляются в режиме реального времени. Также
предусмотрена функция sms-информирования об изменении цен. На сегодня запущен
процесс электронного документооборота с партнерами. Для нас принципиально важно
создать выгодные и комфортные условия для производителей, обеспечив им
конкурентные преимущества на рынке», — добавил Александр Головин. Отметим,
юридическое лицо, контролируемое одним из менеджеров группы компаний "Кернел", 31 мая
приобрело 7,5 тыс. акций Kernel Holding S.A. (Люксембург). Согласно сообщению "Кернела" на
сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), средняя цена покупки одной акции составила
PLN46,2 ($12 за шт. по курсу Национального банка Польши на 31 мая). По данным WSE, курс
акций Kernel к 10:19 по кв 3 июня вырос на 0,75% - до PLN46,85 за шт. "Кернел" завершил
2018 финансовый год (июль-2017 - июнь-2018) с чистой прибылью в $55,95 млн, что в 3,2
раза меньше, чем в 2017 ФГ. Выручка за этот период выросла на 10,8% - до $2,403 млрд,
EBITDA сократилась на 30,3%, до $222,5 млн. Как сообщалось ранее, банк «ВТБ» подтвердил
информацию о переговорах по покупке доли украинской компании «Кернел» «Зернового
терминала Тамань. Об этом заявил первый заместитель президента и председатель
правления «ВТБ» Юрий Соловьев, сообщило агентство «ТАСС». «По поводу Тамани. Да, нам
действительно интересен актив, мы переговоры ведем. Завершатся ли они успешно, пока
прокомментировать не можем», - сказал Соловьев, отвечая на соответствующий вопрос. …
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
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ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Експерти прогнозують зменшення виробництва гречки
в Україні більш ніж в двічі
07.06.2019

У 2019 р. площа посівів гречки прогнозується на рівні 50 тис. га, що
більш ніж удвічі менше, ніж торік. Про це повідомив провідний науковий
співробітник Інституту Північного Сходу НААН України Микола Бондаренко.
За умови отримання врожайності гречки на рівні 2018 року (1,2 т/га), її виробництво
складе 60 тис. тонн, що в 2,3 раза менше, ніж у 2018 році. За попередніми даними, українські
аграрії наразі посіяли 46 тис. га гречки і через несприятливі погодні умови площі під
культурою можуть не досягти прогнозованих 50 тис. га. Водночас навіть попри скорочення
виробництва культури цього року Україна буде повністю нею забезпечена, адже перехідні
залишки гречки з минулого року становлять 80 тис. т, додав науковець.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com

МХП: Неаудовані фінрезультати за
I квартал 2019р.
12.06.2019

MHP SE, материнська компанія міжнародної агропромислової
компанії МХП, представляє неаудовані фінансові результати своєї діяльності
за перший квартал, що закінчився 31 березня 2019 року.
Ключові операційні показники: МХП завершив введення в експлуатацію два
додаткові виробничі майданчики, як частину другої черги Вінницького птахокомплексу і в
даний час вирощує птицю у п’яти бригадах; обсяг виробництва курятини зріс на 13% та
склав 171 272 тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (І кв. 2018: 152 167
тонн); валовий прибуток залишився відносно стабільним і склав US$ 81 млн, маржа
валового прибутку знизилася до 19% (І кв. 2018 р.: 26%); середня ціна на курятину
залишилась відносно стабільною порівняно з показником аналогічного періоду минулого
року і склала 38,63 грн за 1 кг (I кв. 2018 р. — 38,78 грн за 1 кг без урахування ПДВ); експорт
курятини збільшився на 47% і склав 93 045 тонн (I кв. 2018 р. — 63 144 тонн). Ключові
фінансові показники: Виручка збільшилась на 42% і склала US$ 436 млн порівняно з
аналогічним періодом минулого року (I кв 2018: US$ 306 млн); експортна виручка виросла
на 65% та склала US$ 268 млн, що становить 61% від загальної виручки (1 кв 2018: US$ 162
млн, що становить 53% від загальної виручки); валовий прибуток залишився відносно
стабільним і склав US$ 81 млн, маржа валового прибутку знизилася до 19% (I кв. 2018 р.:
26%); приведена EBITDA знизилася до US$ 83 млн з US$ 89 млн, внаслідок зниження маржі
по всіх сегментах; приведена EBITDA маржа знизилася до 19% в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року (I кв. 2018 р .: 29%); чистий прибуток склав US$ 33 млн, у
порівнянні з прибутком у US$ 90 млн у І кв 2018 р., зниження було викликано головним
чином через не грошовий прибуток від курсових різниць і збільшенням фінансових витрат,
пов’язаних із застосуванням IFRS 16, а також більш високих амортизаційних відрахувань,
пов’язаних з розширенням Вінницького птахокомплексу. Д-р Джон Річ, голова Ради
Директорів MHP SE, прокоментував: "МХП продовжує слідувати своїй стратегії зростання,
виконуючи своєчасну та в рамках бюджету реалізацію останнього етапу розширення
виробничих потужностей на Вінницькому птахокомплексі та завершення важливого
стратегічного кроку з придбання PPJ. PPJ це компанія високого рівня, з сильною
управлінською командою, та добре налагодженою роботою на головних ринках на
Балканах та в Південно-Східній Європі. Ми бачимо хороші можливості для співпраці з
командою Perutnina для подальшого розвитку бізнесу у співпраці з Групою компаній МХП.
Наші фінансові результати в І кварталі відображають значне зростання доходів, оскільки
нові виробничі потужності запущені і включають доходи компанії Perutnina після її
придбання. На операційну маржу за І квартал негативно вплинули вищі витрати на оплату
праці, які мали місце з другого кварталу минулого року. Тим не менш, ми залишаємось
впевненими в перспективах Групи, і наші очікування на весь рік залишаються незмінними.
Читати повністю >>>
За матеріалами МХП

Рис тепер можна вирощувати за
новою технологією
07.06.2019

На світовому ринку добре відомі такі українські зернові як пшениця і
кукурудза. Але в нашій країні можна чудово вирощувати і інші культури,
наприклад рис. Про це пише pro-consulting.ua
Раніше це була спеціалізація Криму, рисівники якого забезпечували внутрішній
український ринок на 70%. Сьогодні рис продовжують сіяти в Херсонській та Одеській
областях, але частка власного врожаю на вітчизняному ринку рису зменшилася до 30%.
Розширенню рисових плантацій до недавнього часу перешкоджала необхідність створення
для них особливих умов, в яких повинні поєднуватися великі обсягу тепла і води. З теплом
в наших південних і навіть центральних регіонах все в порядку, а ось залити рисові чеки
водою не завжди є можливість, та й дорого це. Однак, наукова думка продовжує
вдосконалювати технології, і сьогодні рисові поля вже годі затоплювати. Інститут рису НАН
України ще в 2017 р. розробив методику його вирощування з використанням крапельного
зрошення. В результаті значно економляться водні ресурси, а врожайність не нижче, ніж
при традиційному методі. Звичайно, будівництво системи крапельного зрошення також
недешеве, але зате скорочуються наступні витрати і розширюється ареал для можливого
рисівництва. А якщо ще і держава надасть фінансову підтримку новим фермерамрисівникам на початковому етапі, то у нас не тільки зникне необхідність імпорту цього
білого зерна, а й з'явиться можливість його експорту. До речі про колір, не виключено, що
скоро на наших прилавках з'явиться кольоровий рис з пігментом, який робить зерно більш
корисним для здоров'я. Цим вже займається той еже Інститут рису. Та й Nishiki спеціальний сорт рису для суші з часом вже не доведеться привозити з Таїланду або США,
він буде прекрасно рости на українських полях. Ще в Україні виведений гібрид рису з
чорним листям, який придатний не тільки для їжі, але і для того, щоб посилати сигнали
інопланетянам. Саме їм на дослідному полі був висіяний портрет Тараса Шевченка, який
видно навіть з космосу. Загалом, перспективи у вітчизняного рисівництва великі.
Залишилося тільки їх реалізувати на благо країни і конкретних інвесторів. Компанія ProConsulting також не залишиться осторонь і в будь-який момент готова розробити бізнесплан створення прибуткового рисового господарства.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua

 ІНФРАСТРУКТУРА & ЛОГІСТИКА

Выкупленный арабским фондом агрохолдинг "Мрия"
сменил название

АМКУ разрешил Agromino купить
элеватор Кернел

14.06.2019

Агрохолдинги "Мрия" и CFG (Continental Farmers Group), имеющие общего
инвестора Salic UK, завершили процесс объединения бизнесов и меняют название на
"Континентал".

"(Компании, – ред.) будут работать под единым брендом – "Континентал Фармерз
Групп", обрабатывая земли на территории пяти областей Западной Украины. Центральный
офис компании, как и ранее, будет находиться в Тернополе, а представительства
"Континентала" будут работать в Киеве и Вырове (Львовская обл.)", – сказано в сообщении.
Гендиректором объединенной компании с июня 2019 года назначен Георг фон Нолкен,
ранее занимавший должность операционного директора. В компании отмечают, что
пгрохолдинг "Мрия" и компания CFG, в состав которой входят дочерние предприятия "Агро
ЛВ" и "Грейнлэнд", работают как единый бизнес с ноября 2018 года. Объединенный
земельный банк в обработке "Континентал" составляет 195 тыс. га в четрырех областях на
Западной Украине. Как сообщалось, осенью 2018 года Mriya Farming PLC (Великобритания)
и SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобритания)
завершили сделку покупкибольшинства сельскохозяйственных активов группы "Мрия".
Перед этим "Мрия" в августе завершила реструктуризацию долга. В результате операции
общая долговая нагрузка "Мрии" снизилось с $1,1 млрд до $309,5 млн. Salic через копанию
United Farmers Holding Company (UFHC) владеет в Украине сельхозкомпанией Continental
Farmers Group (CFG), основные активы которой расположены во Львовской области.
Созданная в 2011 году Salic занимается обеспечением продовольствием населения
Саудовской Аравии и принадлежит Фонду государственных инвестиций Королевства.
"Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992
году Иваном Гутой. Его земельный банк составлял 165 тыс. га, расположенных в
Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской
областях. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс.
тонн. В августе 2014 года "Мрия" сообщила о дефолте. Совокупная задолженность с учетом
гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, составляла около $1,3
млрд. В начале февраля 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам,
которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и
бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля
компании, который составлял $1,1 млрд. По факту мошенничества возбужден ряд
уголовных дел. Сын Ивана Гуты – Николай – объявлен в розыск по линии Интерпола, был
выдан Швейцарией в ноябре 2018 года Украине, после чего отпущен украинским судом под
личное обязательство. А уже в конце 2018 года Специализированная антикоррупционная
прокуратура (САП) закрыла уголовное производство против Николая Гуты.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Антимонопольный комитет разрешил компании «Ков'ягівське зерно»,
конечным бенефициаром которой выступает Agromino, купить «Гутянский
элеватор» (Харьковская область).
«Предоставлено разрешение«Ков'ягівське зерно» (пгт Ковяги, Валковский р-н,
Харьковская область)на покупку целостного имущественного комплекса (элеватора),
который принадлежит предприятию «Гутянский элеватор», что обеспечивает возможность
осуществления хозяйственной деятельности по первичной обработке и хранению
зерновых и технических культур (складское хозяйство) на территории Харьковской
области», - указівается в разрешении АМКУ. Согласно данным аналитической системы
YouControl, учредитель «Гутянского элеватора» - «Кернел-Трейд», конечный бенефициар основатель компании «Кернел» Андрей Веревский.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Холдинг OKKO Group инвестирует 100 млн грн в
собственный парк зерновозов
11.06.2019

Холдинг OKKO Group заявляет об инвестиции около 100 миллионов
гривен в собственный парк зерновозов. Об этом сообщает пресс-служба
компании, передает delo.ua
Указано, что в течение 2017-2018 годов холдинг приобрел 20 транспортных единиц
для перевозки зерновых и семян, а до 1 июля 2019 года планирует увеличить парк еще на
25 единиц. После этого общий объем инвестиций компании в проект составит около 100
млн грн. "За последние 5 лет Украина стабильно экспортирует по 40 млн тонн зерна в год с
тенденцией к росту, соответственно, растет и потребность в перевозке таких грузов к
элеваторам, портам, железнодорожным станциям. Зерновозы целесообразно использовать
на отрезках с коротким логистическим плечом, а также как альтернативный вариант
транспортировки, поскольку на рынке ощущается нехватка железнодорожных вагонов для
перевозки зерновых культур", — информировали в департаменте корпоративных
коммуникаций холдинга. Как отмечается, за 2018 год зерновозы OKKO Group перевезли
почти 70 тысяч тонн продукции, наладив партнерство с ведущими агрохолдингами
Украины. В 2019 году компания надеется значительно улучшить прошлогодний результат
за счет наращивания транспортного парка и положительного опыта предыдущего
сотрудничества с клиентами.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

В цьому сезоні Україна може оновити рекорд
з імпорту картоплі – УПОА

У 2019 році продовжаться тенденції скорочення поголів’я
великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз
26.05.2019

Україна раніше ніколи не імпортувала понад 18 тис. тонн картоплі за
сезон, що є мізерним обсягом на тлі розміру внутрішнього ринку. Про це
повідомляє портал fruit-ukraine.org
За оцінками Української плодоовочевої асоціації (УПОА), імпорт товарної картоплі в
Україну ніколи не перевищував 1% внутрішнього ринку, і припадав, як правило, на
неврожайні роки з аномальними кліматичними умовами, коли в квітні вже починався
відчуватися дефіцит якісної продукції. Однак в цьому сезоні Україна цілком може оновити
власний рекорд імпорту картоплі, тому що в червні 2018-квітні 2019 р. вже було
імпортовано більше 13 тис. тонн. Традиційно головним постачальником картоплі в Україну
є Єгипет. Однак в цьому сезоні істотні обсяги картоплі були ввезені також з Білорусі. Не
виключено, що частина білоруської картоплі, ввезеної в Україну, це, насправді, картопля з
Росії. Більш того, як повідомляють аналітики EastFruit, на ринок України почали надходити
оптові партії ранньої картоплі з Узбекистану. Дана продукція пропонується оптом по 15-17
грн/кг (57-64 цента США за кг) і відрізняється гарною якістю. Чому Україна почала ввозити
картоплю з Узбекистану в цьому сезоні? Виною, швидше за все, цибуля. Великий дефіцит
цибулі в Україні та ЄС в сезоні, що минає допоміг налагодити поставки ріпчастої цибулі з
Центральної Азії: Казахстану, Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану в Україну.
Паралельно з цим, імпортери шукали можливості поставок та інших товарів. А тому
прибирання ранньої картоплі в Узбекистані почалася ще в березні, і ціни в цей час там були
порівняно низькими, то її поставки в квітні-травні стали хорошим доповненням до
постачання цибулі. У той же час, схоже, що останні експортні відвантаження узбецької
картоплі не принесли великого прибутку українським імпортерам, тому що ціни на
продукцію на ринку падають зараз практично щодня. Відзначимо також, що експорт
картоплі з України в цьому сезоні також залишався високим і перевищував обсяги імпорту.
За 11 місяців сезону 2018/19 років експорт перевищив 17,7 тис. тонн і був нижче, ніж у
попередньому сезоні за той же період всього на 18%. «Урожай картоплі в Україні в 2019
році може знову різко вирости на тлі високих цін в сезоні 2018/19 років. Багато, навіть
великих виробників, вже зараз істотно розширили площі під картоплею, не дивлячись на
розуміння високої ймовірності обвалу цін в новому сезоні»,- зазначає Федір Рибалко,
керівник УПОА. «У зв’язку з цим, ми активно працюємо з провідними картоплярами України
над поліпшенням практик з доробки й упакування продукції, а також шукаємо розумні
логістичні рішення щодо експорту картоплі в країни Близького Сходу»,- зазначає Федір
Рибалко. Кілька провідних виробників картоплі України взяли активну участь в
найбільшому торговому форумі українських плодоовочевих компаній на Близький Схід
«Fruit Trade Ukraine – Middle East», який відбувся в березні 2019 року. В рамках цієї події
вони провели переговори з найбільшими імпортерами картоплі регіону. …
Читати повністю >>>
За матеріалами УПОА
ТОВ «Агріко Україна» побудувало ще одне картоплесховище місткістю 1,2 тис. тонн
10.06.2019

ТОВ «Агріко Україна» минулого року побудувало в Чернігівській
області ще одне картоплесховище місткістю 1,2 тис. тонн. Про це пише
журнал «Аграрна Еліта України».
Раніше в компанії вже було трикамерне картоплесховище з професійним технологічним обладнанням, розраховане на 3 тис. тонн насіннєвого матеріалу. Потреба у нових
складських приміщеннях виникла у зв’язку зі стрімким зростанням попиту на картоплю,
пояснили в «Агріко Україна». Так, сумарно обсяги відвантажень картоплі в торгові мережі в
2018 році сягнули близько 3 тис. тонн, а на поточний рік прогнозується зростання на 2030%. АГРІКО – світовий лідер у галузі вирощування високоякісного посадкового матеріалу
картоплі. Центральний офіс компанії знаходиться у Королівстві Нідерланди (Голландія),
місто Еммелорд. За своєю організаційною структурою компанія є кооперативом, до складу
якого входять понад 800 фермерів-картоплярів. Щороку вони вирощують близько 1 000
000 т насіннєвої та столової картоплі, яку експортують у більш, ніж 80 країн світу.
Основним завданням компанії АГРІКО є селекція, вирощування та реалізація високоякісних
сортів картоплі, що відповідають умовам вирощування у вашому регіоні. Наші
експериментальні поля знаходяться в кожній кліматичній зоні, ми тісно співпрацюємо із
селекціонерами та виробниками у різних куточках земної кулі – все це дозволяє нам точно
визначити який сорт розвивається краще і, як наслідок, гарантувати нашим клієнтам
високі врожаї.Результатом цієї співпраці є понад 120 комерційних сортів картоплі, офіційно
зареєстрованих у різних країнах, а також численні зразки потенційно-цінних вихідних
форм, які використовуються для подальшої селекції.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net


САДІВНИЦТВО

28.05.2019

В останні роки в Україні переважно склалася тенденція скорочення
поголів’я сільськогосподарських тварин. Про це повідомляє прес-служба
ННЦ «Інститут аграрної економіки».
Вона зберігатиметься й у 2019 році, зазначила провідний науковий співробітник
відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут
аграрної економіки», к.е.н. Наталія Копитець, коментуючи дані Державної служби
статистики України щодо зменшення станом на 1 травня 2019 р. поголів’я великої рогатої
худоби в усіх категоріях господарств порівняно з відповідним періодом 2018 року на 3,5% –
3729,2 тис. голів. За її словами, 69,6% поголів’я великої рогатої худоби, в тому числі 76,2%
корів, зосереджено у господарствах населення. Головними причинами відмови селян від
вирощування великої рогатої худоби є економічні та соціальні фактори, зауважила експерт.
Серед них, зокрема, катастрофічна збитковість, тривалий період вирощування худоби та
низькі середні ціни реалізації. Крім того, зростає частка сільського населення старше
працездатного віку. Поголів’я свиней у всіх категоріях господарств також зменшилося (0,4%) і склало 6136,5 тис. голів. При цьому сільськогосподарські підприємства, в яких
утримується 57,2% поголів’я свиней, збільшили його на 5,8%. Скорочення (-4,0%) відбулося
лише у господарствах населення, в яких утримується 42,8% поголів’я свиней. Основною
причиною скорочення поголів’я у цих видах господарств є незацікавленість товаровиробників у вирощуванні свиней, що обумовлено збитковістю виробництва, поширенням
африканської чуми та зниженням середніх цін реалізації на 9,1%. Поголів’я овець та кіз на 1
травня 2019 р. скоротилося порівняно з відповідним періодом 2018 року на 2,6% в усіх
видах господарств: у сільськогосподарських підприємствах – на 7,5%, а у господарствах
населення, де утримується 87,3% поголів’я цих тварин – на 1,9%. Скорочення поголів’я
обумовлено збитковістю галузі, адже баранина та козлятина є малопоширеними видами
м’яса в Україні. Їх частка у структурі м’яса становить лише 1%. За розрахунками науковців
Інституту аграрної економіки, у структурі споживання м’яса на 1 особу на рік частка
яловичини (близько 13,0%) скорочується, тоді як частка свинини (біля 39,0%) та м’яса
птиці зростає. Частка останнього становить дещо більше 47,0%. За співвідношенням ціни і
враховуючи купівельну спроможність населення України м’ясо птиці в останні роки займає
провідні позиції, а галузь птахівництва стрімко розвивається і є найбільш мобільною та
ефективною галуззю. На 1 травня 2019 року поголів’я птиці збільшилося на 4,6% – до
210393,6 тис. голів. У господарствах населення воно зросло на 0,4%, а у
сільськогосподарських підприємствах, де утримується 59,2% поголів’я птиці – на 7,8%. У
2019 році продовжаться тенденції скорочення поголів’я великої рогатої худоби та свиней
через здорожчання кормів та часті спалахи вірусу африканської чуми у свиней, зростання
цін на зернові культури та комбікорми, підвищення вартості ветеринарних препаратів, а
також нарощування поголів’я птиці, підсумувала Наталія Копитець.
Читати повністю >>>

Читайте також: У тваринництві в 2019 р. збільшиться
лише виробництво м’яса птиці та яєць >>>
За матеріалами ННЦ «Інститут аграрної економіки»


ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ)

Мармурова яловичина: на Херсонщині вирощують
худобу для делікатесних страв
23.05.2019

Недавно на Херсонщині стартував сезон рекреації та відпочинку.
Цікаво, що масштабна кампанія під назвою «Турист-фест» не обмежилася
заходами в Асканій-Новій і вільним входом у сам біосферний заповідник.
Гостям свята і журналістам показали унікальне підприємство. За декілька десятків
кілометрів від сьомого дива України, так називають біосферний заповідник, заснований
Фрідріхом Фальц-Фейном, у селі Тавричанка, розташувалася ще одна перлина — Державне
підприємство Дослідне господарство «Асканійське». У ДП низка власних фішок, які дуже
цінує Національна академія аграрних наук України. Серед них – вирощування тварин, м’ясо
яких вважається одним із найдорожчих делікатесів у світі, йдеться про мармурову
яловичину. У господарстві утримують шість сотень голів південної м’ясної породи великої
рогатої худоби, яку в народі називають «зебу». До того самого підвиду домашньої худоби
походженням з Індійського субконтиненту ці тварини, може й, мають відношення, але
досить віддалене – хіба що габаритами, бо, як і справжні зебу, ці бики досягають просто
таки гігантських розмірів – до півтори тонни. Цікаво, що південну м’ясну породу великої
рогатої худоби на початку 80-х вивели саме на Херсонщині. Це шедевр селекціонерів
Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова». Зебу на
асканійський манер поєднала в собі аж 14 порід «родичів» з Європи, США, Канади – країн,
які спеціалізуються на вирощуванні копитних гіганитів. В Україні південну м’ясну породу
великої рогатої худоби збережено виключно завдяки ДП ДГ «Асканійське». …
За матеріалами newday.kherson.ua
Агрикор Холдинг: амбиции мясного
скотоводства

Україна в травні збільшила імпорт персиків, абрикосів
та нектаринів в 1,5 рази
11.06.2019

Традиційно травень є початком сезону кісточкових в Україні.
Відкривають цей сезон імпортні персики , нектарини та абрикоси. Про це
повідомляє слухба новин порталу info.shuvar.com
В цьому році фахівці «Інфо-Шувар» зафіксували суттєве збільшення пропозиції
імпортних кісточкових на гуртових майданчиках країни. Останні дані Держстату лише
підтвердили цей факт, в травні 2019 р. Україна імпортувала найбільший в цьому місяці за
останні 5 років обсяг кісточкових – 1,45 тис. т. загальною вартістю $1,72 млн. Головними
постачальниками кісточкових традиційно стали країни ЄС та Туреччина. «Затримка визрівання ягід та кісточкових у вітчизняних господарствах створила непогану можливість для
імпортерів кісточкових на ринку України. Завдяки відсутності конкуренції із вітчизняноми
кісточковими і все ще відносно невискою конкуренцією із ягодами сьогодні імпортери
продають кісочкові на 35 -50 % дорожче ніж в попередньому році . В 2018 році ситуація
була зовсім іншою, ягід на ринку було набагато більше, а перші українські абрикоси почали
продаватись ще на початку червня і коштували вони в 1,5 рази дешевше ніж сьогодні», розповідає Тетяна Гетьман, керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар». На думку
пані Гетьман найближчими днями ситуація на ринку кісточкових почне змінюватись дуже
швидко, конкуренція буде посилюватись щодня, а ціни, відповідно, знижуватимуться. На
найбільшому в Західній Україні гуртовому ринку ОРСП«Шувар» у Львові вже з’явились
перші невеликі партії українського абрикосу по 40-50 грн/кг (1,3-1,6 €/кг). Найбільша
пропозиція українських абрикосів, персиків і нектаринів потрапляє на ринок в липні, на
цей місяць припадає і найбільший обсяг імпорту цієї продукції. Тому не дивно, що саме в
другій половині липня ціни на кісточкові досягають найнижчих показників.
Читати повністю >>>
За матеріалами info.shuvar.com
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Latifundist.com решил расспросить главного технолога по животноводству компании «Агрикор Холдинг» (входит в агрогруппу «Агрейн»)
Александра Будника в каком направлении планирует развиватся компания.
Компания «Агрикор Холдинг» неплохо закончил 2018 г. Бизнес-план выполнили. По
реализации недобрали - планировали получить около 15-17% рентабельности, по факту 9-10%. Сравнивая с предыдущим годом, мы немного «недоиграли». То есть не было
запланированной реализации - оптимальной цены и клиента. Мы в январе реализовали
продукцию, но уже год был закрыт. Если взять по факту те деньги, которые мы выручили с
проданного скота в январе, и положить их на 2018 г. - да, мы прибыльны, мы рентабельны.
Получается, что мы просто немного хуже закрыли год, но без потерь. Порядка 1800 голов со
средним весом 500 кг мы реализовали за прошлый год - около 900 т. На 2018 г. был
запланирован средний показатель прироста живой массы 1,15 кг/сутки. Мы недобрали 48
г. В планах, конечно, предусмотрено этот показатель повысить. Но это среднегодовой
привес. Сезонность очень влияет на процесс, так как у нас технология беспривязного
содержания КРС на открытом воздухе. Сейчас у нас данный показатель не превышает 1,11,2 кг/сутки. Летом это может быть и 1,4 кг, и 1,5 кг, и 1,6 кг привеса. Мы улучшили
показатель продолжительности выпаса - продержались на выпасе до 23 декабря. То есть
220 дней (стандартный показатель выпаса 160-180 дней). Соответственно, это влияет на
стоимость продукции, которую мы производим. Могли бы и дольше так содержать
животных, но снега выпало слишком много. Наши коровы, конечно, могут стоять и на снегу,
но мы еще эту технологию полностью не продумали. Коровы стельные, хочется их
разместить в подходящем помещении, получить от них хорошего теленка и потом опять
выгнать на выпас. За прошлый год было получено 92 теленка от 100 коров. …
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

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

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



ПТАХІВНИЦТВО

Заготівля якісних кормів – висока
рентабельність ферми

Компанія «Авангард» освоїв випуск рідких яєчних
продуктів із добавками
05.06.2019

На молочнотоварній фермі відділку “Чутівка” у регіоні компанії
“Південь” триває процес заготівлі об’ємистих кормів – трав’яного сінажу. Про
це повідомляє прес-служба компанії.
Загалом же, для виготовлення кормів, у компанії вирощують люцерну, кукурудзу на
силос, озиме жито, овес та ячмінь. «Об’ємисті корма економічно вигідні, їхня собівартість
нижча за концентровані корми. Від якості основного корму залежать надої, здоров’я та
репродуктивна функція корів. За вмістом поживних речовин він займає проміжне місце між
силосом і сіном, тому і дістав назву «сіносилос», або сінаж. Заготівлю сінажу необхідно
проводити по технології, і ми її чітко дотримуємось. Адже від цього залежить якість корму,
його поживна властивість та прибутки господарства», – говорить заступник директора з
тваринництва Руслан Дегтярьов. Заготівля об’ємистих кормів – багатоетапний процес.
Після скошення і прив’ялення, люцерну згрібають і валкують, потім силосний комбайн
підбирає і подрібнює, додаючи біоконсервант, і нарешті транспортують на ферму. На полі
поблизу ферми косять люцерну. Найкраще люцерну косити у період бутонізації. Тоді у
рослині концентрується потрібний вміст необхідних речовин. «Ми скошуємо до 30 га
люцерни на день. Нова польська косарка Samasz гарно себе зарекомендувала, косить
швидко і якісно. Використовуємо кожну погожу днину. Поспішаємо заготовити корма до
дощів», – коментує механізатор Олександр Щербаков, який вже третій рік заготовляє
корма. На фермі корм консервується в умовах фізіологічної сухості середовища, що
виключає активний розвиток бактерій, і герметизації, що запобігає розвитку плісняви. У
господарстві розраховують заготовити 1500 тонн сінажу на увесь рік. Нагадаємо, в
Баришівській зерновій компанії Grain Alliance активно розвивають тваринницьку галузь.
Молочнотоварна ферма у селі Чутівка на Полтавщині має 670 голів ВРХ. Про це повідомляє
прес-служба компанії. Переважають українські чорно-рябі молочні корови, на підприємстві
впевнено впроваджують голштинізацію. «Середній денний рівень надоїв у господарстві
становить 21 кілограми молока з корови. Основне завдання на фермі – отримати молоко
екстра класу. Для цього триває реконструкція тваринницького приміщення, придбаний
сучасний молокопровід, який встановлять найближчим часом. У господарстві впроваджено
подвійну фільтрацію молока», – розповідає керуюча ферм Наталія Кукоба. Для створення
комфортних умов утримання ВРХ у минулому році на фермі реконструювали тваринницьке
приміщення, де перебувають найменші телята від народження і до 4-ох місяців. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Grain Alliance

28.05.2019

Агрохолдинг «Авангард» розширив свій продуктовий портфель
рідкими яєчними продуктами і яєчними продуктами з сіллю та цукром в
якості добавок. Про це повідомили у компанії.
За словами генерального директора агрохолдингу «Авангард» Наталії Василюк, рідкі
яєчні продукти компанія планує продавати переважно в Україні. У 2018 році агрохолдинг
також почав експортувати тушки курей-несучок на зарубіжні ринки. «Протягом минулого
року ми реалізували цю продукцію до шести країн світу», – уточнила Наталія Василюк.
Агрохолдинг «Авангард» – найбільший виробник яєць в Україні. У його структурі – 19
птахофабрик, 10 ферм із вирощування курей-несучок, три інкубатора, шість комбікормових
заводів, три елеватори, завод із виробництва яєчних продуктів. Продукція експортується до
країн Близького Сходу, Африки, Азії, СНД та ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
В Житомирській області збудують птахофабрику
продуктивністю 900 тис голів/рік
29.05.2019

У с.Вільськ, Черняхівського р-ну Житомирської обл., планують
збудувати птахофабрику потужністю 900 тис. голів на рік. Про це йдеться в
повідомленні в Єдиному реєстрі оцінки впливу на навколишнє середовище.
Зокрема, передбачається будівництво шести пташників із одноразовим утриманням
до 30 тис. голів у кожному, оборотністю – 5 на рік. В процесі вирощування, відбракована
здорова птиця відправляється до підприємств торгівлі Вільської ОТГ для наступної її
реалізації населенню. Зона випуску готової продукції виробляє фасоване м’ясо птиці, а
також містить на своїй території локальні очисні споруди для очистки господарськопобутових стічних вод із зони приготування та зберігання підстилки та зони випуску
готової продукції. Відомо, що ділянка, передбачена для розміщення птахофабрики, де
планується виробляти фасоване м’ясо птиці, знаходиться на територіях колишньої
молочної ферми. Також, прогнозується будівництво котельні …
Читати повністю >>>
За матеріалами zernovik.com
Володимир-Волинська птахофабрика створить
два акціонерні товариства
31.05.2019



СВИНАРСТВО

У рамках «АГРО-2019» обговорили ситуацію
в галузі свинарства
05.06.2019

У рамках XXXI Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2019»
представники Мінагрополітики, ветеринарної медицини та представники
галузі свинарства провели круглий стіл «АГРО 4:0 Стан і перспективи
тваринництва».
Основну увагу учасники зустрічі зосередили актуальним питанням розвитку
свинарства в Україні. Від Міністерства аграрної політики та продовольства України участь у
круглому столі взяла заступник директора Департаменту аграрної політики та сільського
господарства Олена Альшанова. Держпродспоживслужбу представили директор
Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Борис Кобаль та
начальник Управління здоров'я та благополуччя тварин Микола Сонько. Також в дискусії
взяв участь директор ДП «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин» Ігор Клименок.
Учасники зустрічі проаналізували епізоотичну ситуацію в країні щодо африканської чуми
свиней та окреслили спільні дії щодо досягнення позитивних результатів на шляху
скорочення динаміки поширення цього захворювання. Також представники галузі
свинарства були ознайомлені з останніми новаціями в питаннях здійснення ідентифікації
та реєстрації тварин. Зокрема, було поінформовано про прийняті зміни до порядку
ідентифікації та реєстрації свиней наказ Мінагрополітики від 10 травня 2019 року № 243
«Про затвердження змін до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней» та знаходиться на
державній реєстрації. Відповідно до зазначеного документа змінені: бланк реєстраційної
картки господарства, бланк реєстраційного свідоцтва свиней, відомість переміщення та
вигляд зразка бирки для ідентифікації та реєстрації свиней. Під час круглого столу було
наголошено, що відповідальне ставлення до забезпечення біобезпеки у свиногосподарствах
та переміщення тварин у супроводі ветеринарних та ідентифікаційних документів є
надзвичайно важливим елементом у забезпеченні епізоотичного благополуччя країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держпродспоживслужби
Інвестиційна привабливість свинарства з 2019 р.
стане вищою за птахівництво
14.06.2019

Cобівартість курки найнижча в світі в Бразилії і в Україні – 0,65€/кг.
Про це повідомив гендиректор Центру підвищення ефективності в
тваринництві Микола Бабенко.
Собівартість свиней в Україні можна знизити до 0,5€/кг. Але ціна на свинину вже
вища за курятину, а до кінця року буде вища вдвічі. Відділ аграрної аналітики
нідерландського Rabobank склав прогноз втрат виробництва свинини через африканську
чуму свиней (АЧС). Вони порахували, що до кінця 2019 р. Китай втратить від 25 до 35% від
нинішнього внутрішнього виробництва, а В’єтнам – понад 10%. Глобально, це від 5 до 7%
світового виробництва свинини – приблизно на 10 млн. т. збільшиться дефіцит свинини в
світі. Для порівняння, за весь 2018 рік ЄС експортував 3,9 млн т, при тому, що це експортер
свинини №1 в світі. На фоні цього світові ціни на свинину у напівтушах ростуть – в
порівнянні за травень 2018/2019 в ЄС +22%, в Бразилії +48%, в США +17%, в Канаді +40%. З
такою динамікою до кінця 2019 року ціни на свинину можуть ще більше вирости. Можливо,
навіть подвоїтись. Що це означає для України? Це хороший шанс для України збільшити
виробництво і перезапустити експорт української свинини. Але спочатку для цього
потрібно вирішити проблему з нелегальним ринком свинини інфікованої АЧС та знизити
собівартість вирощування свиней. За даними Асоціації «Свинарі України», собівартість
живої ваги в Україні зараз 1,3€/кг і експорту практично немає (1,76 тис т за 2018 рік). Але
це можна виправити переконані в Центрі підвищення ефективності в тваринництві, в
Україні можлива одна з найнижчих собівартостей вирощування свиней в світі – 0,8€/кг
живої маси на сухих кормах і 0,5€/кг живої маси на рідкій годівлі за системою Точне
свинарство™.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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Акціонери ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» ухвалили
рішення про створення двох акціонерних товариств «ВолодимирВолинська аграрна компанія» та «Володимир-Волинська торгова компанія».
Відповідне рішення було прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів 27
травня. Також підприємство спрямує на виплату дивідендів 22,82 млн грн чистого
прибутку, отриманого в 2018р., у повному обсязі. «Виплата дивідендів повинна здійснитися
в термін, після закінчення десятиденного строку з дня ухвалення цього рішення», зауважили в компанії. Нагадаємо, ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» інвестує €38
млн в будівництво нового цеху по переробці курки, який дозволить подвоїти виробництво.
Про це повідомила гендиректор підприємства Аліна Сич. Потужність цеху складе 13,5 тис.
бройлерів на годину. Будівництво планується завершити за півтора-два роки. Компанія
буде виробляти на даному майданчику продукцію під ТМ «Епікур» - куряче м'ясо, вирощене
без антибіотиків і стимуляції росту. «Щомісячний приріст продажів м'яса бренду "Епікур"
становить близько 43%. Ми вирощуємо 4,6 млн голів одноразової посадки. Оскільки попит
на нашу продукцію зростає, ми починаємо будівництво нових потужностей, щоб збільшити
обсяги виробництва. В рамках загального виробництва фабрики, частка "Епікур" становить
понад 30%, решта вирощується за стандартною технологією», - розповіла Сич. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Годовое общее собрание акционеров "Овостар Юнион" утвердило
выплату дивидендов в размере EUR1 на акцию
10.06.2019

Собрание акционеров агропромышленной группы "Овостар Юнион"
утвердило выплату дивидендов за 2018 г. в размере €1 на акцию. Об этом
говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже.
Выплата состоится не позже 26 июля. На собрании избрали неисполнительным
директором компании Карена Аршакяна. Холдинговая компания группы – Ovostar Union
N.V. – в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн.
Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited,
которая контролируется ее главным исполнительным директором Борисом Беликовым и
председателем совета директоров Виталием Вересенко. Уставный капитал компании
состоит из 22,5 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью EUR0,01 каждая.
"Овостар" в январе-марте 2019 г. получил $4,5 млн чистой прибыли, что на 38,7% меньше,
чем за аналогичный период 2018 г. Выручка сократилась на 8% - до $31,14 млн. По итогам
2018 года "Овостар" сократил чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом - до
$17,5 млн. Выручка в прошлом году возросла на 27% - до $125 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Своїх індиків поки не вистачає: за результатами
аналізу ринку індички в Україні
10.06.2019

Щоб там не казали послідовники вегетаріанства, а м'ясо все ж
необхідне для людського організму. За статистикою, один житель України
щорічно з'їдає 52 кг м'ясних продуктів.
У раціоні наших співвітчизників є і свинина, і яловичина, але більше половини (60%)
від обсягу споживання становить м'ясо птиці. Такі переваги викликані в основному
меншою ціною останньої, також деяку роль тут відіграє поширення серед населення ідей
здорового харчування, при якому перевага віддається нежирній їжі. Коли ми говоримо про
пташине м'ясо, то маємо на увазі головним чином курятину. Так як, в порівнянні з нею, інші
види займають незначні частки в нашому раціоні. Індички, наприклад, споживається всього
0,8 кг в рік. Хоча це м'ясо має гарні дієтичні властивості, але коштує воно навіть трохи
дорожче свинини. Незважаючи на таке незначне споживання, виробництво індички в
Україні забезпечує внутрішній попит на цей вид м'яса всього приблизно на дві третини,
решта імпортується. Найбільший обсяг виробництва індички за останні 4 роки зафіксовано
в 2016 р. - 19,65 тис. тонн, а найбільша місткість ринку цього продута - в 2017 р. - 28,92 тис.
тонн, що ознаменувався рекордним зростанням імпортних поставок - до 11,52 тис . тонн. У
минулому, 2018, р. імпорт скоротився на 23,18%, а обсяг ринку індички - на 7,68%. ...
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами pro-consulting.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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FMCG ІНДУСТРІЯ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ (ПРОДУКТИ & НАПОЇ)

Dragon Capital объявил о продаже всей своей доли в компании "Чумак" –
украинскому филиалу Wilmar International

Чи можливий устричний рай
на Херсонщині?
23-05-2019

Херсонщина потенційно готова нагодувати устрицями не лише
Україну, а й Європу. В цьому глибоко переконанні науковці Херсонського
державного аграрного університету.
Вони разом зі студентами провели науково-практичне дослідження на
Тилігульському лимані, де знаходиться єдина устрична ферма в Україні «Устриці Скіфії».
Протягом дня вони відібрали проби хімії води, визначали їх вміст на фітопланктон і
зоопланктон, щоб встановити рівень кормової бази для устриці. Як не дивно, але саме
Херсонщина має унікальну і давню історію з вирощування устриць. На початку ХХ сторіччя
барон Фальц-Фейн, який проживав у Скадовську, мав аж сім устричних ферм і поставляв
екологічну продукцію гурманам у Відень, Париж, Варшаву, Санкт-Петербург. На жаль,
сьогодні через низку економічних і політичних перешкод вирощування устриць не
відбувається на належному рівні, хоча природні можливості для цього дуже сприятливі,
запевняє Віктор Шевченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри “Водні
біоресурси та аквакультура” ХДАУ. «Країни Чорного моря, а це Грузія, Болгарія, Туреччина,
мають медійно-устричне виробництво, лише Україна пасе задніх. Причина – відсутність
належного законодавчого регулювання у цій сфері», – підкреслює Павло Кутищєв, в.о.
завідувача кафедри «Водні біоресурси та аквакультура” ХДАУ. Науковці запевняють, клімат
Херсонської області дуже сприятливий для вирощування устриць вищого ґатунку. Адже
маємо все необхідне – морську воду і насичену кормову базу. Медійно-устричні
господарства на Херсонщині можна створити на базі Ягорлицької та Джарилгацької заток. І
тоді відродження слави Херсонщини як устричного раю не забариться.
Читати повністю >>>
© Елеонора Гуськова
За матеріалами firstregion.com.ua

28.05.2019

Dragon Capital объявил о продаже всей своей доли в компании
"Чумак" компании Delta Wilmar - украинскому филиалу Wilmar International,
одной из крупнейших агропромышленных компаний в Азии.
"Мы рады объявить об успешном выходе из нашей инвестиции в "Чумак". Нам было
очень приятно поддерживать такой замечательный бизнес и команду менеджеров в
течение последних 10 лет", - цитируется в сообщении компании гендиректор Dragon Capital
Томаш Фиала. "Чумак" является крупным производителем продуктов питания, который
производит кетчупы, майонез, томатную пасту, соусы и макаронные изделия. Компания
основана в 1996г. шведскими бизнесменами в Каховке (Херсонская обл.) и сегодня является
одним из крупнейших переработчиков томатов в СНГ с годовой мощностью переработки до
100 тыс. тонн. Согласно финансовому отчету компании, его выручка в 2018 году выросла на
23,6% - до 1,48 млрд грн, чистая прибыль выросла в 3,5 раза, до 100,4 млн грн. Wilmar
International Ltd основана в 1991 г. со штаб-квартирой в Сингапуре и является ведущей
азиатской агропромышленной группой. Группа имеет более 500 заводов и широкую
дистрибьюторскую сеть, охватывающую Китай, Индию, Индонезию и 50 других стран и
регионов. Деятельность компании включает производство пальмового масла, переработку
масличных культур, рафинацию пищевых масел и сахара, производство потребительских
товаров, специальных жиров, биодизеля и удобрений, а также муко- и рисомольное
производство. В Украине группа работает с 2004 г. ООО "Дельта Вилмар СНГ" специализируется на производстве масложировой продукции и ингредиентов для хлебобулочных,
кондитерских изделий и молочных продуктов. В структуру компании входит два завода –
один по переработке тропических масел, другой – по переработке масличных культур, а
также комплекс по перевалке растительных масел в порту "Пивденный".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

В Черном море летом запретят ловить
креветки и мидии
30.05.2019

С начала июня в Черном море запрещен вылов креветки и мидии.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства,
передает служба новостей портала allretail.ua
"С 1 июня начинается запрет на специализированный промысел креветки", отметили а агентстве. Указано, что запрет продлится в период с 1 июня по 31 июля в
Черном море с заливами, лиманами и связанными с морем озерами с использованием
волокуш и ручных сачков. "Также в течение этого времени в акватории Черного моря, от
села Коблево до предела АР Крым (по Перекопскому заливу) запрещено осуществлять
вылов креветки с помощью сетей", - указали в агентстве со ссылкой на соответствующий
приказ. Кроме того, как отмечается, вышеупомянутым приказом установлены сроки
запрета на любительский и спортивный лов водных биоресурсов. Так, в период с 1 июня по
31 августа запрещается ловить креветок, а с 1 июня по 30 августа - мидий. Компенсация за
один экземпляр незаконно выловленной креветки составляет 1,19 грн, мидии - 1,7 грн.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Україна на чверть збільшила виробництво
замороженої морської риби
10.06.2019

Виробництво замороженої морської риби в Україні у січні-квітні
2019 р. сягнуло 3 651 тонни, збільшившись на 23% проти аналогічного
періоду минулого року. Про це повідомляє Держрибагентство.
"За підсумками січня-квітня 2019 року в Україні було вироблено 3 651 тонну риби
морської замороженої нерозібраної. Це майже на чверть більше (23,6%), ніж за аналогічний
період минулого року", - вказали в агентстві. Зростання виробництва рибної продукції
спостерігалося також за такими товарними позиціями: філе рибне та інше м'ясо риби
(перероблене або не перероблене на фарш), свіжі чи охолоджені – 776 тонн (+3,2% до січняквітня 2018 року); філе рибне заморожене – 203 тонни (+125,6%); філе рибне в'ялене,
солоне чи у розсолі (крім копченого) – 444 тонни (+50,5%); риба сушена і в’ялена – 1 136
тонн (+4,4%); продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії,
маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 942 тонни (+9,2%); готові
продукти і консерви з риби, інші (крім цілих чи шматочками та страв готових із риби) – 5
317 тонн (+35,6%). Крім того, протягом чотирьох місяців 2019 року в Україні було
вироблено: оселедці солоні – 1 240 тонн; риба солона (крім оселедців) – 538 тонн; лосось
тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений (включаючи філе лосося; крім
риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 163 тонни; риба копчена (включаючи філе; крім
тихоокеанського, атлантичного та дунайського лосося та оселедців, а також, крім риб’ячих
голів, хвостів та черевець) – 1 354 тонни; продукти готові й консерви із сардин, сардинели,
кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв
готових із риби) – 4 648 тонн; готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками,
в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 840 тонн; ікра інших
риб – 925 тонн. Нагадаємо, протягом трьох місяців 2019 року Україною було поставлено на
зовнішні ринки 119 тонн мороженої риби на 321 тис. доларів США.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

Читайте также: Юрий Голянич о покупке
Дельта Вилмар компании Чумак >>>

Марек Томалак стал новым генеральным директором
PepsiСo Украина
13.06.2019

Генеральным директором PepsiСo Украины стал Марек Томалак,
ранее возглавлявший команду маркетинга и инноваций напитков PepsiCo в
Восточной Европе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
У Марека Томалака значительный международный опыт работы в маркетинге
различных категорий. В PepsiCo он начал работать в 2012 году в качестве менеджера по
маркетингу, и построил успешную карьеру, работая на рынках PepsiCo Польши и Восточной
Европы. "Для меня большая честь руководить одним из наиболее динамично
развивающихся подразделений PepsiCo в Европе и обеспечивать дальнейший устойчивый
рост всех продуктовых категорий компании: напитков, снеков, соков, молочной продукции
и детского питания. Моей задачей будет также создание условий для дальнейшего
профессионального роста нашей команды и возможности для сотрудников всех уровней
реализовать свой лидерский потенциал. Руководствуясь принципом PepsiСo "Побеждать
ответственно", мы будем и в дальнейшем развивать инициативы компании в аграрном
секторе и сфере экологии, включая вопросы упаковки и водопользования, стремясь быть
лучшей компанией для наших потребителей, бизнес-партнеров и общества в целом, —
прокомментировал свое назначение Марек Томалак. Мареку Томалаку 38 лет, он родился в
Канаде, получил образование в Германии и Польше, имеет степень магистра экономики.
Ирина Козлова, которая ранее осуществляла руководство PepsiCo Украина, получила новое
назначение в компании PepsiCo и будет заниматься развитием сокового бизнеса компании
в рамках Восточноевропейского региона. Продукты компании PepsiСo с удовольствием
употребляют около миллиарда раз в день более чем в 200 странах. В 2018 году объем
продаж PepsiСo составил более $64 млрд США благодаря сбалансированному портфелю…
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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На Київщині відкриють завод з виробництва
кукурудзяного крохмалю
03.06.2019

В Яготині (Київська обл.) з'явиться нове підприємство з перероблення
кукурудзи – ТОВ «Укрстарч». Завод вироблятиме кукурудзяний крохмаль і
продукти з нього, повідомили в Яготинській міській раді.
Підприємство діятиме на території колишнього Яготинського цукрового заводу
«Спецтехніка». Дозвіл на його придбання Антимонопольний комітет України дав у 2019
році. Цього року планується розпочати реконструкцію цукрового заводу та запустити лінію
з приймання та зберігання зерна кукурудзи. В 2020 р. відбудеться монтаж, налагоджування
та запуск технологічної лінії з виробництва кукурудзяного крохмалю. Планується, що
«Укрстарч» реалізовуватиме свою продукцію як в Україні, так і на зовнішніх ринках.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
На Чернігівщині запустили найбільший у Східній Європі
завод з виробництва крохмалю
03.06.2019

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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На Чернігівщині введено в експлуатацію найбільший у Східній Європі
завод з виробництва крохмалю «Вимал». Про це йдеться у повідомленні
прес-служби компанії.
Ринки збуту заводу – ЄС, Україна, країни Азії. Завод потужністю 1440 т. сировини на
добу збудували «з нуля» за 2,5 року. На заводі встановлено сучасне шведське обладнання,
яке дозволить виробляти якісну продукцію, котра відповідатиме всім стандартам ЄС. «Ми
дуже раді повідомити вам, що найбільший у Східній Євразії картоплепереробний завод
повністю налаштований і готовий до випуску крохмалю, крохмалю найвищого сегменту
якості для будь-яких ваших потреб. У це важко повірити, але період від голої землі до
працюючого заводу зайняв усього 2,5 року. Якість продукції була для нас пріоритетом №1
та основною філософією, якою ми керувалися під час проектних робіт і наладки», – йдеться
у повідомленні. Підприємство випускатиме крохмаль, який буде сертифікований за
основними передовим світовим системам управління якістю і безпекою продукції. Значну
частину обсягів виробництва нового підприємства експортуватимуть у Євросоюз. Це вже
третій завод компаній з виробництва крохмалю у Чернігівській області. У 2020 році
компанія планує відкрити завод, який отримуватиме протеїн із картопляного соку,
вироблятиме сухі картопляні волокна та рідке органічне добриво.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.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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Біля Тростянця компанія «Дакса Бунге Україна» будує
завод з переробки кукурудзи

Винницкий МЖК в 1,5 раза увеличил
мощности переработки сои

05.06.2019

Робота цього заводу сприятиме формуванню конкуренції на ринку та
стимулюватиме фермерів до вирощування якісних сортів кукурудзи, - заявив
голова Вінницької ОДА.
У рамках візиту до Тростянецького району, 4 червня голова облдержадміністрації
Валерій Коровій побував у селищі Демківка, де розгортається масштабний інвестиційний
проект з будівництва заводу «Дакса Бунге Україна». Під час зустрічі Валерій Коровій
підкреслив, що зазначений проект є черговим етапом реалізації стратегії, за якою
Вінниччина працює останні 2-3 роки. Її базовий елемент – це формування конкурентного
середовища, що стимулюватиме кампанії, які хочуть вести чесний бізнес, інвестувати,
створювати робочі місця, опановувати нові ринки збуту. Як повідомляє прес-служба ОДА,
минулого року аграрії Вінниччини виростили 6 млн. тонн. зернових культур, з яких 4 млн.
тонн – зерно кукурудзи. Голова ОДА Валерій Коровій подякував керівництву компанії в
особі генерального директора «Дакса Бунге Україна» Дмитра Горшунова, підкресливши: «У
досить непростий час для України компанія, яка інвестує, заслуговує на всебічну підтримку.
Робота над даним проектом є прикладом того, що життя продовжується і потрібно
працювати. На превеликий жаль, по деяких проектах в області ми спостерігаємо зараз деяке
затухання ініціативи. А в даному випадку ми рухаємося і виконуємо попередні
домовленості». Очільник області також додав, що будівництво заводу «Дакса Бунге
Україна» сприятиме формуванню конкуренції на ринку та стимулюватиме фермерів до
вирощування якісних сортів кукурудзи, адже створення виробництва з доданою вартістю це завжди вигідний експорт, який надає для економіки валютну виручку. Фермери
стимулюються, адже їм йдуть замовлення, їм допомагають у створенні нових сортів,
якісних і витривалих, а їх продаж – це завжди для них «жива виручка». «Найбільш важливим
завданням для нас є подальше сприяння розвитку регіону, зокрема, стимулювання тих
виробництв, які продукують додану вартість»,- підкреслив очільник області. Дмитро
Горшунов, як представник інвестора (американської компанії «Бунге», в партнерстві з
групою «Даксе») зазначив, що вартість даного проекту становить 14 млн. доларів. Буде
створено біля 50 робочих місць, а податки будуть сплачуватись до бюджету місцевої
громади. Завершення комплексу з переробки кукурудзи планується у 2020 році до початку
збирального сезону. Як ідеться в повідомленні, Вінниччина стабільно демонструє
відповідність світовим стандартам економічного розвитку з метою покращення якості
життя людей. Останніми роками область впевнено утримує перші місця в Україні за
обсягами виробництва валової продукції, організації комфортного бізнес-середовища для
реалізації різносторонніх проектів, а 2018-й рік в плані розвитку бізнесу, промисловості,
створення нових робочих місць став найуспішнішим за усі роки незалежності України. Саме
тому визнані світовим бізнес-середовищем інвестори, всесвітньовідомі компанії обирають
наш край, аби розвивати свої потужності та будувати нові підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами lada.fm
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Мощности по переработке сои Винницкого масложирового
комбината, входящего в группу компаний ViOil, после модернизации
достигают 1,65 тыс. т/сутки. Об этом пишет elevatorist.com
В январе мощность предприятия составляла 1,1 тыс. т/сутки. За 1 квартал 2019 года
Винницкий МЖК, входящий в группу компаний ViOil, переработал свыше 58 тыс. т соевых
бобов, изготовил более 11,1 тыс. т нерафинированного соевого масла и почти 43 тыс. т
высококачественного соевого шрота. «Наше предприятие может работать со всеми видами
семян масличных культур. На ВМЖК установлено современное оборудование, его перенастройка на другой вид семян занимает всего несколько часов», - отметил председатель
правления Винницкого МЖК Дмитрий Чаленко. Сеть элеваторов ВМЖК общей мощностью
единовременного хранения 300 тыс. т позволяет компании обеспечивать собственные
заводы сырьем и равномерно загружать мощности на протяжении всего года.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
По Днепру организовали перевозку
наливных грузов
29.05.2019

В мае 2019 г. впервые по Днепру начались перевозки растительного
масла на экспорт, в дальнейшем рассматривается возможность организации
рейдовой перевалки пищевого налива.
Кто и для чего реализует новые логистические схемы? На терминале "Эвери" в порту
Николаев впервые загрузили растительное масло на танкер одновременно с причала и с
воды, то есть с еще одного судна. Событие знаковое, поскольку технология перевалки бортборт, хоть и не нова (активно используется при перегрузке зерновых), но для масла до
этого в Украине не применялась. Кроме того, ранее речной транспорт не использовался в
логистических схемах доставки подсолнечного масла на экспорт. И, по сути, дано начало
каботажным перевозкам пищевого налива по внутренним водным путям Украины.
Погрузка масла на речное судно была выполнена в Днепровском речном порту компании
"Укрречфлот". Как описали логистическую цепочку в последней, после погрузки масла в
автоцистерны на заводе "Олейна" (Bunge), груз подается на причал речпорта, где с
использованием погрузочных рукавов осуществляется перегрузка на специализированное
наливное судно. В мае по данной цепочке было перегружено порядка 11 тыс. т. В целом, к
концу года планируется выйти на объемы 20-25 тыс. т в месяц с отгрузкой с нескольких
точек на реке. Разработала проект транспортировки масла по реке и перевалки борт-борт в
порту Николаев компания TransShipOil. Ранее они занимались перевозкой нефтепродуктов
по Дунаю и имеют 10-летний опыт перевалки грузов с судна на судно. Сейчас осваивают
для себя новые рынки, в частности, зерновой. Их первым и пока что единственным
клиентом стала компания Bunge. ...
Читать полностью >>>
© Ольга Быстрицкая
По материалам cfts.org.ua

ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Торговая марка «Олком» обновила линейку
подсолнечных масел
02.06.2019

A’Spik Group у 2018 році виробив
60 тис. тонн цукру
13.06.2019

Цукрові заводи компанії A’Spik Group у 2018 році переробили 436 тис.
тонн цукрових буряків і виробили 60 тис. тонн цукру. Про це повідомляє
служба новин порталу "ПроАгро Груп".
"Старокостянтинівцукор" переробив 251,7 тис. тонн коренеплодів і отримав 35,4 тис.
тонн цукру. Шепетівський цукровий комбінат переробив 184,4 тис. тонн цукрових буряків і
виробив 24,6 тис. тонн цукру. У 2018 році виробничі потужності підприємств групи були
завантаженими значно менше, ніж у 2017 році, оскільки на 70% заводи A’Spik Group
працюють на давальницькій сировині, а партнери компанії скоротили посіви цукрових
буряків. "Враховуючи цьогорічну тенденцію до зменшення посівів коренеплоду, ми будемо
намагатися втримати виробництво на рівні минулого року", - зауважив комерційний
директор компанії Василь Ковбель. Відзначимо, A’SPIK group – оперативне управління групи
компаній, яка об’єднує підприємства та господарства, що працюють на розвиток та
покращення продукції в газулі сільського господарства. Основні напрямки діяльності
підприємств А`SPIK груп є виробництво цукру, вирощування цукрового буряка, зернової
групи, сої, кукурудзи, Пріоритетною сировиною виступає цукровий буряк. Підприємства
ТОВ «Старокостянтинівцукор» і ПрАТ «Шепетівський Цукровий Комбінат» спеціалізуються
на переробці цукрового буряка, виробництві цукру, меляси, гранульованого жому. Наші
підприємства виробляють 5% загального державного об’єму цукру, що дало можливість
ввійти в 5 найбільших виробників цукру. 90% виготовленої продукції – це цукор першої та
другої категорії. На ТОВ «Старокостянтинівцукор» розроблено і впроваджено схему
сертифікації FSSC 22000. На ПрАТ «Шепетівський Цукровий Комбінат» впроваджена
система менеджменту безпечності харчових продуктів ISO 22000. Загальна чисельність
працівників: понад 1000 чол.
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua
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ТМ «Олком» представила несколько новинок для рынка в линейке
подсолнечных масел. Об этом сообщила руководитель департамента
маркетинга ЧАО «Киевский маргариновый завод» Анжелика Бережко.
Первый продукт — подсолнечное масло для профессиональной жарки «Pro Style».
«Данный продукт уникален по своей рецептуре и качественным показателям, он
выдерживает более 10 нагревов без горения, без пены, без образования канцерогенов», —
отметила Анжелика Бережко. Она добавила, что подсолнечное масло «Pro Style» подходит
для домашнего использования конечным потребителем.Второй продукт — «Salad Style»,
который является миксом рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла.
«Благодаря инновационной рецептуре и современной технологии переработки это масло
сохранило всю естественную пользу, а его неповторимый аромат — идеальное дополнение
для солнечных вкусов свежих салатов», — рассказала про продукт Анжелика Бережко.
Сырье переработано на передовом швейцарском оборудовании AlfaLaval, а оригинальные
рецептуры учитывают индивидуальные особенности применения и употребления
подсолнечного масла. Обновленная линейка подсолнечных масел бренда «Олком» уже
представлена на полках розничных магазинов и сетевых супермаркетов. Для справки: ТМ
«Олком» — известный украинский бренд майонезов, маргаринов, горчицы и масла.
Соответствующая продукция производится ЧАО «Киевский маргариновый завод»,
входящим в состав Группы компаний «Олком» вместе с ООО «Киевский маргариновый
завод» (торговый дом Группы) и ЧП «Рута-К». Киевский маргариновый завод ведет свою
историю с 1949 г. и является одним из известнейших предприятий столицы Украины.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Веревский покупает масложировые активы Дельта Банка
на 4,9 млрд грн с дисконтом 96%
11.06.2019

ООО "Финансовая компания "Скай" с предложением 182,5 млн грн
стала победителем аукциона Фонда гарантирования по продаже пула
активов Дельта Банка на 4,85 млрд грн, который состоялся 7 июня.
Дисконт в этой сделке составит 96,2%. Конечным бенефициаром ООО "Финансовая
компания "Скай" является Андрей Веревский. Эта же структура в марте уже побеждала на
аукционе ФГВФЛ (с предложением 906 млн грн), на котором продавался эти же активы
Дельта Банка. Однако соответствующее соглашение было заблокировано судом по
требованию третьего лица. По состоянию на текущий момент протокол по итогам
аукциона, состоявшегося 7 июня, между ФГВФЛ и ООО "ФК "Скай" еще не подписан. Ранее
ФГВФЛ сообщал, что некоторые активы с указанного пула находятся в залоге НБУ и
Укрэксимбанка. В обеспечении по кредитам - объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которые расположены в Одесской области, в т.ч. 39 тыс. м² промышленной
недвижимости; действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием, с доступом к железнодорожному пути и морскому транспортному порту; 5,43 га земель с целевым назначением для размещения масложирового комбината (предполагалось
строительство морского зерноперегрузочного комплекса и двустороннего пирса);
действующий масложировой комбинат по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза (расположен рядом с железнодорожными
путями на 5,34 га промышленных земель). По данным ФГВФЛ, соответствующие кредиты
были выданы Дельта Банком для ООО «Ильичевский зерновой порт», ПАО «Одесский
масложировой комбинат», «Ильичевска зерновая компания», «Стройбуд Ильичевск».
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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TERRA FOOD export з початку року
відкрив 5 нових ринків

М’ясопереробні підприємства завантажені менш
ніж на половину потужності
23.05.2019

TERRA FOOD export з початку року відкрив 5 нових ринків З початку
2019 р. молочний напрямок TERRA FOOD поповнився новими експортними
ринками. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Наша продукція вперше була відвантажена в Габон, Іран, Болгарію, Македонію та в
Палестинську державу. Число країн, до яких компанія експортувала свою молочну
продукцію, вже сягнуло більше 60. «Відкриття нових ринків – це важлива задача в
експортній діяльності компанії, однак найголовніше надалі розвинути дистрибуцію бренду
на експортному ринку, побудувати довготривалі відносини з бізнес-партнерами, і саме це є
стратегічним завданням департаменту з експорту «ТЕРРА ФУД» - коментує директор із
зовнішньоекономічної діяльності «ТЕРРА ФУД» Максим Войтович. Щорічна стратегія
розвитку експорту передбачає як відкриття нових ринків, так і розвиток асортименту та
нарощування об’ємів на фокусних ринках, куди експорт здійснюється вже 5, 10 та 15 років.
Бажаємо експортному напрямку нових успіхів на світових ринках!
Читати повністю >>>
За матеріалами TERRA FOOD
Главный акционер Вимм-Билль-Данн
объявил о выкупе акций
28.05.2019

ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (Российская Федерация),
которое принадлежит PepsiCo, объявило об обязательном выкупе акций
ЧАО «Вимм-Билль-Данн Украина».
ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (Российская Федерация) по состоянию
на 24 мая 2019 г. прямо владеет 2,6 млн простых именных акций ЗАО «Вимм-Билль-Данн
Украина», что составляет 97,66% от общего количества простых именных акций общества.
Согласно законодательству Украины «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» сообщает о
намерении «воспользоваться своими правами в отношении обязательной продажи простых
именных акций акционерами общества по требованию лица, являющегося владельцем
доминирующего контрольного пакета акций», уточнили в компании. Для справки: «ВиммБилль-Данн» представлена в Украине двумя крупными молокозаводами — Киевским
городским молочным заводом №3 (переработка молока) и Харьковским молочным
комбинатом. Выпускает продукцию под торговыми марками «Славяночка», «Веселый
молочник», «Домик в деревне», «Чудо» и другие.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
На Львовщине появился еще один
производитель сыров
03.06.2019

ООО «Гарбузовый рай» 31 мая 2019 г. открыло сыроварню в
с.Мильчицы Городокского р-на Львовской области. Об этом говорится в
сообщении Львовоской облгосадминистрации.
Предприятие специализируется на переработке молока, производстве масла, сыра,
консервировании овощей и фруктов. «Сегодняшнее событие является важным шагом к
развитию сельских территорий, ведь открытие таких предприятий способствует развитию
мелкого бизнеса на селе, создания продукции с добавленной стоимостью и способствует
сохранению традиций сыроварения», - отметила в.и.о директора департамента
агропромышленного развития ОГА Людмила Гончаренко. Такие хозяйства могут
привлекать туристов в сельскую местность, развивая отрасль сельского гастротуризму.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
В українських сироварів
не найкращі часи
04.06.2019

Конкуренція на внутрішньому ринку загострюється: традиційні
виробники сирних продуктів намагаються вийти в торгівлю зі справжніми
сирами, зростає також пропозиція імпортного сиру, пише ІНФАГРО.
У цих умовах доводиться стимулювати продажі зниженням цін, а до цього сировари
не звикли, адже в період 2014-2018 вони їх тільки піднімали. За весну сир в крупному опті
подешевшав приблизно на 7% і зараз виробники вже віддають дистриб’юторам традиційні
види сирів по 138-150 грн/кг. І звичайно ж всі вдаються до масових акцій. З сумом
згадують сировари часи, коли можна було продавати на експорт сирний продукт в
необмежених обсягах і за пристойними цінами. Зараз процес поставок товару відновився
тільки в Казахстан, але там ринок обмежений, і оскільки продавців багато, експортна ціна
на сирний продукт впала до 2150-2250 USD/т. Багатьом виробникам такі ціни нецікаві,
тому виробництво товару продовжує скорочуватися. За підрахунками Інфагро минулого
місяця було вироблено лише 3,3 тис. т (за офіційними звітами підприємств взагалі тільки
близько 2,5 тис. т), що в рази менше в порівнянні з квітневим показником минулого року.
Навіть випуск справжніх сичужних сирів в квітні (до березня) скоротився відсотків на 5, до
рівня близько 6,4 тис. т. Найближчим часом випуск сирних продуктів ще скоротиться, та й
сиру влітку будуть менше варити – продажі традиційно падають.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
Виробництво масла в Україні падає,
випуск спредів зростає
06.06.2019

Минулого місяця, з урахуванням рослинно-вершкових сумішей,
випустили 4,3 тис. т (+10% до квітня 2018). Про це повідомляє служба
новин порталу agravery.com з посиланням на Інфагро.
Причому зростає виробництво за рахунок збільшення внутрішніх продажів, які
раніше стрімко скорочувалися протягом декількох років. У найближчій перспективі на ціну
масла в Україні впливатимуть три чинники. По-перше, це кон’юнктура світового ринку:
якщо в Європі товар подорожчає, то в Україні ціни підтягнуться вгору. Другий фактор —
курс гривні. «Зараз він почав знижуватися, і якщо це зниження виявиться істотним,
внутрішні ціни зміцняться. Крім того, стримувати зростання цін можуть виробники
казеїну. На тлі зростання вартості цього товару, дрібні оператори можуть погоджуватися
продавати супутній продукт, масло, дешевше», — коментують експерти. Крім наведених
вище чинників, на їхню думку, вагому роль в ціноформуванні на українському ринку масла
буде відігравати тренд скорочення його виробництва. Минулого місяця товару випустили
7 тис. т, що на чверть менше показника за аналогічний період минулого року. Навіть в
літні місяці розраховувати на істотне зростання випуску масла не варто — у багатьох
переробників немає інтересу до виробництва сирних продуктів і СЗМ.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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Потенціал м’ясопереробної галузі України дозволяє вдвічі, а у деяких
секторах навіть втричі, збільшити обсяги виробництва та експорту. Про це
пише meat-inform.com
Утім заважає використати ці потужності поступове скорочення поголів’я свиней та
ВРХ в країні. “Згідно з даними опитувань учасників Асоціації “М’ясної галузі” за 2018 рік,
завантаженість м’ясопереробних підприємств складає: по свині – 60%, яловичині – 30%,
готовій продукції – 37%. Достатньо невикористаних потужностей як для виробництва на
внутрішній, так і на зовнішній ринки”, – говорить керівник Асоціації “М’ясної галузі” Віталія
Павлівського. Через зростання цін на свинину на світовому та внутрішньому ринку, а також
через зростання промислового поголів’я цих тварин, зареєстроване у кінці 2018 р. та на
початку 2019 року, найближчим часом збільшити відсоток завантаженості підприємств, що
займаються переробкою цього виду м’яса виглядає цілком реальним. З яловичиною
ситуація дещо відрізняється, оскільки на українському ринку присутньо досить небагато
компаній, які займаються вирощуванням м’ясних порід ВРХ. Чотири компанії-лідери галузі
разом утримують близько 20 тис. голів м’ясних порід великої рогатої худоби. Утім,
найбільший виробник “Агрікор Холдинг”, що входить до групи “Агрейн”, заявляє про
розширення поголів’я майже втричі – до 17 тис. голів, уже в найближчі кілька років.
Читати повністю >>>
За матеріалами meat-inform.com


ПЛОДООВОЧЕВА КУЛІНАРІЯ

Уманський консервний завод заборгував своїм
працівникам 65 тисяч гривень
27.05.2019

Станом на квітень 2019 р. ТОВ ВП «Умань», яке займається переробкою
та консервуванням фруктів та овочів, заборгувало своїм працівникам 65
тисяч гривень заробітної плати.
Виробниче підприємство знаходиться по вулиці Дерев’янка, 3. Про це повідомили в
Управлінні Держпраці у Черкаській області з посиланням на інформацію Департаменту
соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації. Стан
погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах області перебуває
на постійному контролі посадових осіб Управління Держпраці у Черкаській області. У разі
виявлення порушень трудового законодавства з питань виплати заробітної плати до
керівників підприємств, установ, організацій вживаються заходи адміністративного
впливу, а до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції. …
Читати повністю >>>
За матеріалами vycherpno.ck.ua
T.B.Fruit начал строительство восьмого завода группы по
переработке фруктов и ягод в Польше
30.05.2019

Группа компаний T.B.Fruit, один из крупнейших переработчиков
фруктов и ягод в Украине, приступил к строительству восьмого завода
группы по переработке фруктов и ягод в с. Бжостовець (Польша).
"Мощности по переработке яблок составят 300 тыс. т., клубники - 10 тыс. т., вишни 6 тыс. т., малины – 12 тыс. т., смородины - 7 тыс. т. в год. Старт производства запланирована
июль 2020 г.", - сказал он. По словам Барщовского, инвестиции в завод оцениваются в €45
млн. T.B.Fruit является вертикально интегрированной международной группой компаний с
замкнутым циклом производства. Группа компаний была создана в июле 2011 г. после
объединения всех активов бизнесмена Тараса Барщовского. В состав T.B.Fruit входят 3,5
тыс. га собственных садовых угодий, 7 заводов по переработке фруктов и овощей, а также
транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес. Общая мощность перерабатывающих заводов T.B.Fruit составляет 1,2 млн тонн концентрированного сока в год.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua


СНЕКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Рынок снеков Украины:
прогноз на 2019 год
04.06.2019

Из старых времен известны поговорка: «кто хорошо ест, тот хорошо и
работает». Сегодня характер труда немного не тот, что ранее, но необходимость периодически пополнять запасы организма никуда не исчезла.
Наоборот, течение жизни в мегаполисах перестало быть размеренным, и это порой
не оставляет времени для вдумчивого приготовления пищи. Выручают в таких случаях
снеки – готовые продукты, которыми можно быстро утолить голод. Всевозможные
батончики, орешки, сухарики, чипсы и масса других разновидностей закусок отличный
вариант для короткого перекуса. Пик продаж снековой продукции в нашей стране
приходится на летние месяцы. Рынок снеков в Украине разнообразен и насыщен благодаря
присутствию на нем большого количества производителей, как отечественных, так и с
зарубежной пропиской. Однако уровень потребления данных закусок у нас еще очень
низкий по сравнению с другими странами, поэтому объем этого рынка имеет огромный
потенциал для роста. Так, в расчете на одного жителя в Украине потребляется всего
полкилограмма снеков в год, а в Европе их съедают 3,6 кг, в Японии – 5 кг, а в США – всех 11
кг. Основными потребителями снеков являются молодые люди в возрасте 20-35 лет. Но
став старше, большинство из них вряд ли изменят своим привычкам и образу жизни, а
ряды потребителей снеков еще пополнит и подросшая смена, привыкающая к вкусным
перекусам с детства. С распространением идей здорового образа жизни стали появляться
диетические снековые продукты, такие как мюсли, фруктовые батончики, овощные чипсы
и другие. Чем больше людей начнет заботиться о своем организме, тем решительней
здоровые снеки станут вытеснять с рынка классические их виды. Пока же у украинцев
наиболее популярны картофельные чипсы и сухарики. При их выборе покупатели отдают
предпочтение известным торговым маркам, в популяризации которых большую роль
играют различные рекламные кампании. По итогам 2018 года лидерами потребительских
предпочтений стали чипсы «Люкс» и сухарики «Флинт». Имеется у снековой продукции и
экспортный потенциал. Поставки за рубеж в последние пять лет растут во всех секторах,
кроме орешков и семечек. Несмотря на все межгосударственные проблемы, украинские
чипсы все еще хорошо принимают в России, которая занимает 53% в объеме экспорта…
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам marketing.rbc.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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НАПОЇ
РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Вода «Боржомі» тепер у
великих пляшках

Roshen VS БКК: Дело о тортах дошло до
Верховного суда
31.05.2019

ООО Киевский БКК подало в Кассационный хозсуд Верховного Суда
жалобу на постановление Северного апелляционного суда от 5 марта 2019 г.
и решение Хозсуда Киева от 2 ноября 2018 г.
Речь идет о решениях которыми подтверждена правота решения Антимонопольного
комитета о нарушении Киевским БКК конкурентного законодательства при производстве
тортов "Казковий ключик", упаковка которого настолько похожа на торт "Золотий ключик"
производства Roshen, что может ввести в заблуждение потребителей. Об этом сказано в
решении Верховного суда от 27 мая. Напомним, летом 2018 г. АМКУ оштрафовал Киевский
БКК, который входит в холдинг Киевхлеб, на почти 330 тыс. грн за использование
упаковки, похожей по оформлению на упаковку дочернего предприятия Кондитерская
корпорация Roshen. Ранее красная лента стала предметом разора между Roshen и Киевским
БКК, который также использовал красную ленту при оформлении тортов. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Компанію «Теремно хліб» можуть оштрафувати
за завищену ціну на товар
05.06.2019

Підприємство «Теремно Хліб» протягом 2017 р. без належного
економічного обґрунтування збільшувало вартість хліба масового
споживання. Про це повідомляє business.rayon.in.ua
Це з'ясували за результатами аналізу оптово-відпускних цін на хліб масового
споживання, – йдеться на сайті Волинського відділення Антимонопольного комітет.
Відсутність економічного обґрунтування встановили при формуванні Товариством витрат
на природний газ, електричну енергію та витрат на збут. Такі дії ПрАТ «Теремно Хліб» щодо
встановлення та застосування протягом 2017 р. завищених, економічно необґрунтованих
оптово-відпускних цін на хліб масового споживання мають ознаки зловживання
домінуючим становищем на ринку оптової реалізації хліба та хлібобулочних виробів в
територіальних межах районів Волинської області та кваліфікуються за статтею 13 Закону
України «Про захист економічної конкуренції». При цьому, Верховний Суд у складі колегії
суддів Касаційного господарського суду у травні 2018 р. підтвердив домінуюче становище
«Теремно Хліб» на ринку оптової реалізації хліба та хлібобулочних виробів в
територіальних межах районів Волинської області. Враховуючи зазначене, адміністративна
колегія Відділення розпочала розгляд справи та збирає та аналізує докази. Під час
розслідування справи відбудеться аналіз обґрунтованості оптово-відпускних цін на хліб
масового споживання протягом 2018 р. та січня-травня 2019 р. При доведенні порушення
законодавства, штрафні санкції для Товариства будуть до 10% доходу від реалізації
продукції за останній звітний рік, що передував року, в якому оформили штраф.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.rayon.in.ua


КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Пропозиція імпортного шоколаду
в Україні зростає
06.06.2019

Шоколад та вироби з какао залишаються найпопулярнішими
сегментами на кондитерському ринку. Світ, в свою чергу, демонструє
збільшення, що стимулює головних виробників розширювати асортимент.
Згідно з даними Державної служби статистики, сегмент шоколадних виробів зростає
у квітні 2019 року, але демонструє зменшення за підсумком перших чотирьох місяців за
рахунок зниження виробництва у основних сегментах: шоколадних цукерок та
кондитерських виробів з цукру чи його замінників. За підсумком чотирьох місяців сегмент
знизився на 2,8% проти січня-квітня 2018 року (65,1 тис. т проти 67 тис. т). «Що ж до
експортних поставок шоколадних виробів у січні-квітні 2019 року, вони знаходяться в
межах 4,5 тис. т, тим самим демонструючи стабільність. Різниця чотирьох місяців в межах
сотні тонн. Досліджуючи експорт шоколадних виробів у квітні варто відзначити зростання
обсягу на 400 тонн проти 2018 року» - зазначає експерт UFEB. Основними покупцями
вітчизняних шоколадних виробів у квітні 2019 року були такі країни: Молдова, Білорусь,
Казахстан, Грузія, Румунія та Азербайджан. Розглядаючи основні шоколадні вироби, які
експортувались, варто відзначити, що у Молдові найбільше користуються попитом
шоколадні цукерки з вмістом алкоголю та цукерки глазуровані шоколадом. До наших
північних сусідів (Білорусії) поставлявся вітчизняний молочний та чорний шоколад та
шоколадні цукерки з начинкою. Казахстан купував карамель з какао начинкою, молочношоколадні батончики та чорний шоколад. Шоколад у плитках, соняшникова халва з какао
експортувалась до Грузії. Імпорт в свою чергу демонструє стабільний приріст, хоча обсяги
все ще нижчі за експортні. Основними постачальниками у січні-квітні були такі країни:
Польща – 13,9 млн USD, Нідерланди – 6,7 млн USD та Німеччина – 5,7 млн USD. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Ukrainian Food Export Board
Roshen через суд добилась регистрации патента на
использование красных лент на тортах
14.05.2019

Хозяйственный суд Киева обязал госпредприятие "Укрпатент"
признать за Roshen право интеллектуальной собственности на красные
ленты разных оттенков с логотипом и без на тортах.
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорация Roshen
против Министерства экономического развития и торговли и госпредприятия "Укрпатент",
обязав признать за кондитерской корпорацией право интеллектуальной собственности на
использование красных лент разных оттенков с логотипом и без на тортах. Решение
опубликовано в Едином судебном реестре 6 июня. Суд признал недействительными вывод
"Укрпатента" и решение Апелляционной палаты Минэкономразвития, которые в 2017 году
отказали в регистрации красной ленты как товарного знака, поскольку "такие широкие
права на определенный цвет не соответствуют интересам общества" и могут привести к
"созданию неоправданного экономического превосходства на определенном рынке
товаров или услуг для одного производителя". После регистрации товарного знака Roshen
может запретить использовать красную ленту на тортах другими производителями.
"Укрпатент" и Минэкономразвития могут обжаловать решение в суде, но пока не подали
апелляционную жалобу. Корпорация Roshen была создана экс-президентом Украины
Петром Порошенко в 1996 г. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице,
фабрики в Киеве, Кременчуге и Липецке (производство в российском Липецке остановили
в январе 2017 года), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания
Bonbonetti Choco Kft, а также масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл).
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com

31.05.2019

Компанія «IDS Borjomi International» продовжує запуск нових форматів
для мінеральної води «Боржомі». Про це повідомляє прес-служба компанії на
своєму корпоративному сайті.
Раніше для привернення уваги молодої та активної аудиторії компанія успішно
презентувала ринку алюмінієву банку об’ємом 0,33 л. Вона доповнила асортиментний ряд,
який налічував на той момент формати 0,5 л і 0,75 л ПЕТ та 0,33 л і 0,5 л скло. Зараз же
настав час задовольнити запит людей, які віддають перевагу воді у великих пляшках. Тому
з травня 2019 року «Боржомі» доступний споживачам в пляшці 1 л і 1,25 л. «Ми
прислухаємося до потреб і бажань наших споживачів та намагаємося вчасно підготувати
для них максимально вигідну пропозицію. Такими є нові формати «Боржомі» – ціна в
перерахунку на пляшки 0,5 л або банку приємно радує; а головне, ними хочеться
поділитися з рідними і друзями» – розповідає Оксана Панкіна, менеджер з маркетингу IDS
Borjomi International. Прем’єра нових форматів вдало припадає на переддень літнього
сезону активного відпочинку, коли велика пляшка «Боржомі» буде особливо доречна.
Катання, ігри, поїздки, прогулянки, відпочинок на природі з близькими і друзями – вони
ідеально доповнять будь-яку концепцію приємного проведення часу. При цьому, унікальні
властивості мінеральної води та її неповторний смак залишилися незмінними. З однією
лише різницею – тепер вона об’єднує і надихає радіти життю у більшому обємі.
Читати повністю >>>
За матеріалами IDS Borjomi International
 РИНОК СОКІВ

Читайте також: ТМ «Моршинська»
запустила «прокачану» воду з екстрактом
соснової хвої >>>

Аналіз ринку соків в упаковці
Tetra-Pak в Україні
07.06.2019

Що може бути корисніше спекотного літнього дня, ніж втамувати
спрагу фруктовим або овочевим соком. Про це пишуть експерти-аналітики
консалтингової компанії Pro-consulting
Краще, звичайно, якщо це свіжовичавлений сік, але в більшості випадків це буде
куплений в магазині напій в пакеті Tetra-Pak. Сьогодні 80% соків в Україні продається саме
в такому вигляді. В середньому один житель нашої країни випиває близько десяти літрів
соків і нектарів в рік, що приблизно в три рази менше, ніж в Євросоюзі, і в п'ять разів менше,
ніж в Північній Америці. Тому у нашого ринку соків є значний потенціал для зростання,
справа тільки за підвищенням купівельної спроможності населення. А вона поки ще не
відновилася після кризи, хоча в 2017 р. обсяг ринку знову почав рости після дворічного
періоду скорочення. У 2018 р. виробництво соків в упаковці Tetra-Pak вже перевищило
показник 2015 р. Поступово збільшується і експорт українських упакованих соків. Найбільшими їх покупцями в 2018 р. були Грузія (25,9% від усього експортованого обсягу) і Литва
(20,5%). Імпорт же здійснюється в дуже незначних кількостях - в п'ять разів менше, ніж був
у 2014 р. Тоді багато соку в упаковці поставлялося з Росії, а зараз цей канал закритий. У
минулому році дві третини імпортних соків були походженням з Молдови, Білорусі та
Азербайджану. На внутрішньому українському соковому ринку майже по половинній частці
займають 100% соки і нектари. Останні дешевші, так як в них всьго від 25-50% відсотків
соку, в залежності від його виду, решта вода. Аналіз споживчих переваг показує, що діти до
11 років люблять напої з екзотичними смаками і підвищеним вмістом цукру, а українці
старше 45 років віддають перевагу 100% яблучний або апельсиновий сік. Причому останній
є безумовним фаворитом на нашому ринку, його вибирають 81% всіх покупців. При цьому,
на користь напою звертають увагу тільки чверть споживачів. Згідно з рейтингом
«Фаворити успіху», в минулому році трійку лідерів за оцінкою українських споживачів
склали торгові марки «Наш Сік», «Галичина» і «Садочок». Серед торгових мереж, найбільше
соку і соковмісних в 2017-2018 рр. було продано в «АТБ» - 44,2% від загального обсягу, на
другому місці виявилося «Сільпо» - 12,65%. Ще можна виділити «Метро» з 7,92%, інші
мережі (Фуршет, Рукавичка, Брусниця, Копійка, Billa, Пако, Траш, Колібріс, Делвой) всі
разом реалізували менше 8% соку і нектару. За результатами аналізу ринку соків в упаковці
Tetra-Pak прогнозується його зростання в середньостроковій перспективі в межах 5-10% на
рік. Він буде обумовлений як збільшенням внутрішнього споживання, так і розширенням
експортних каналів збуту.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами pro-consulting.ua




ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ГОРІЛКИ. КОНЬЯКУ. СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ & etc)

Україна скоротила виробництво
легальної горілки
27.05.2019

У cічні-квітні поточного року, порівняно із аналогічним періодом
минулого року, виробництво горілки в Україні скоротилося на 10,6% - до 3
млн 320 тис. дал. Про це повідомила Державна служба статистики.
Зокрема у квітні в Україні було вироблено 908 тис. дал. горілки, що на 12,2% менше,
ніж у квітні 2018 року. Поряд з цим, за рік Україна наростила виробництво коньяку та
бренді - на 4,9%. Зокрема, у січні-квітні було вироблено 620 тис. дал. відповідної продукції.
Також було зафіксовано збільшення виробництва лікерів. У січні-квітні, порівняно з
аналогічним періодом минулого року, виробництво лікерів зросло на 17,6% - до 2 млн 498
тис. дал. Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя, а також
окупованих територый Донецької та Луганської областей. Як писав УНН, скорочення
виробництва горілки обумовлено розширенням тіньового сектора, вважають експерти.
Раніше в ЄП заявили, що Україна стала лідером з виробництва нелегальної алкогольної
продукції, і наш тіньовий ринок спиртного досягає 60%. Також, у ЄС зазначили, що
український контрафактний алкоголь становить велику загрозу для європейського ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

Читайте также: Roshen подал
иск к властям Борисполя >>>
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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



ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Инвестиции Борщаговского химико-фармацевтического завода
в развитие производства составили 162 млн грн
27.05.2019

Корпорація «Укрвинпром» оцінить якість
тихих та ігристих вин
27.05.2019

Центральна галузева дегустаційна комісія корпорації «Укрвинпром»
під час професійної дегустації визначить кращі тихі й ігристі вина України.
Про це повідомляє ТПП України.
На базі ПрАТ «Артвайнері» у м. Бахмуті 18–21 червня 2019 року пройде
всеукраїнська дегустація «закритим способом» Центральної галузевої дегустаційної комісії
корпорації «Укрвинпром» з визначення кращих тихих та ігристих вин України. Зразки для
дегустації будуть комісійно закуплені у торговельних мережах. Таким чином фахівці
зможуть оцінити саме ті тихі й ігристі вина, які купують українці. Кращі зразки будуть
нагороджені в рамках П’ятого національного виноробного форуму, який відбудеться восени
цього року. У засіданні візьмуть участь понад 50 висококваліфікованих спеціалістів
виноробної галузі з майже всіх виноробних регіонів України, а також представники
центральних органів виконавчої влади, провідних наукових та освітніх установ, професійні
сомельє. Заходи пройдуть за підтримки Мінагрополітики, Мінекономрозвитку,
Європейської Комісії, проекту ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в
Україні», Посольства Франції в Україні, Торгово-промислової палати України, медіа-групи
«Українська правда». У рамках триденної дегустації для спеціалістів виноградновиноробної галузі України відбудуться семінари від європейських колег. Саверіо Савіо,
керівник проекту ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні»,
презентуватиме систему контролю географічних зазначень відповідно до вимог ЄС, а
представник провінції Шампань розповість про традиції й інновації у виробництві ігристих
вин. Результати дегустації будуть оголошені на підсумковій прес-конференції 21 червня
2019 року, медіа-партнером якої є «Українська правда». Нагородження кращих зразків
тихих та ігристих вин відбудеться на П'ятому національному виноробному форумі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ucci.org.ua


ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

Американский производитель электронных сигарет объявил
о выходе на украинский рынок
11.06.2019

Американский производитель вейп-продукции JUUL Labs сегодня, 11
июня, объявил о том, что он начинает продавать свою вейп-продукцию в
Украине. Об этом сообщает портал delo.ua
Компания JUUL Labs создана в Кремниевой долине около 10 лет назад двумя
студентами Стэнфордского университета: Джеймсом Монзисом и Адамом Боуэном.
Начиная как мелкий технический стартап, компания стала лидером в производстве вейпов
и охватила больше 70% всего американского рынка электронных сигарет. А за все время
существования им удалось привлечь более $1 миллиарда инвестиций. На презентации в
Киеве среди прочих присутствовал Грант Уинтертон, президент JUUL Labs в регионе EMEA
(Великобритания, Европа, Россия, Ближний Восток и Африка). "Цель нашей компании —
предложить 8,2 миллионам взрослых курильщиков в Украине альтернативу
традиционным сигаретам", — заявил он. Также, по словам Гранта Уинтертона, компания
планирует выйти на мировой рынок. Украина является 14 страной по счету, где начинает
свои продажи американская компания. Причем 12 месяцев назад их товар был представлен
только в США и Израиле. Еще 12 стран появились в списке с начала 2019 года. Это Канада,
Великобритания, Швейцария, Россия, Франция, Германия, Италия, Испания, Ирландия,
Южная Корея и Австрия. "Мы планируем в этом году войти в Украине только в 1 тысяче
торговых точек в 6-ти крупнейших городах: Львов, Киев, Одесса, Харьков, Днепр,
Запорожье. Также, как вы знаете, в Украине нет законодательства о вейп-контроле,
поэтому мы планируем очень тесно сотрудничать с властями. Планируем участвовать в
разработке законодательства по вейп-категории", — рассказал Иван Дарков, генеральный
менеджер JUUL Labs в Украине и СНГ, который также присутствовал на презентации. В
компании также заверили, что не планируют заниматься продвижением своего продукта
через социальные сети, чтобы не привлекать молодежь, а вкладываться только в
традиционную медиа рекламу. Также Грант Уинтертон рассказал о том, что в тех странах
Европейского Союза, где JUUL Labs уже вышли на рынок, их продукция продается с
меньшим содержанием никотина. Все из-за местных законов. В Европе действует
ограничение на содержание никотина в продукте на уровне не больше 20 миллиграмм.
Поэтому компании пришлось подстроиться под требования ЕС. В Украине же такого
ограничения нет, поэтому у нас вейп-продукция будет продаваться с таким же
содержанием никотина, как и в США — 59 миллиграмм. Отметим, что в Украине уже
активно работают две компании — производители систем нагревания табака — IQOS и Glo.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Продажи лекарств в Украине растут
на 11% ежегодно
27.05.2019

Среднегодовой темп роста аптечного рынка лекарств в Украине за
последние три года составил 11%. Об этом говорится в инфографическом
справочнике «Фармацевтика Украины 2019».
«Четвертый год подряд наблюдается рост аптечного сегмента как в физическом, так
и в денежном выражении», - отмечают авторы исследования подготовленного Top Lead при
поддержке ФФ «Дарница», ЮФ Aequo и ТПП Украины. В 2014 г. через украинские аптеки
было продано 973 млн упаковок лекарств, в 2016-м – 1,115 млрд, а в 2018-м – 1,144 млрд. В
денежном выражении эти показатели составили - $2,5, $2,0 и $2,7 млрд. Аптечный сектор
составляет основу рынка лекарственных средств в Украине: через него продается 87% всех
лекарств в денежном выражении. На госпитальном рынке лекарственных средств в
Украине среднегодовой темп роста за последние три года – 7%. В 2014 г. госпитальные
закупки лекарств составили 132 млн упаковок, в 2016-м – 50 млн, а в 2018-м – 134 млн. В
денежном выражении эти показатели составили соответственно $400, $300 и $400 млн.
Авторы справочника отмечают, что рост продаж фармпродукции является мировым
трендом. Если 10 лет назад глобальные продажи лекарственных средств росли примерно
на 15% в год, то теперь показатель роста удвоился. В 2016 году мировой объём продаж
фармацевтических препаратов составил $804 млрд, а в 2019 году ожидается его рост до
$911 млрд. «По прогнозам, глобальный годовой объем продаж лекарственных средств до
2024 года вырастет с нынешних $911 млрд до $ 1,25 трлн. Украина станет частью этого
роста» - прокомментировал председатель исполнительного совета управляющей компании
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Дмитрий Шимкив.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химикофармацевтический завод" (БХФЗ, Киев) в развитие производства в 2018
году составили почти 162 млн грн. Об этом пишет fixygen.ua
Как сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на коммерческого директора
БХФЗ Евгения Сову, к концу 2019 г. на развитие и реконструкцию производства
планируется инвестировать 63,99 млн грн. В 2018 г. компания начала реконструкцию цеха
по производству таблеток и провела первый этап реконструкции участка по производству
стерильных антибиотиков. В настоящее время на предприятии внедряются системы
индивидуального двухмерного кодирования каждой отдельной упаковки лекарственных
средств, обязательные для рынка ЕС. "Такие изменения связаны с регистрационными
требованиями стран ЕС, куда БХФЗ поставляет свою продукцию", - подчеркнул Сова. По
информации пресс-службы, в 2018 году предприятие увеличило объем производства на
16,4% - до 1,411 млрд грн. Чистый доход от реализации в 2018 году составил 1,403 млрд
грн, что на 12,9% больше, чем в 2017 г. Сумма уплаченных в 2018 году налогов составила
187,1 млн грн. Как сообщалось, БХФЗ по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на
16,96% по сравнению с 2017 годом – до 86,758 млн грн. ПАО "НПЦ "Борщаговский химикофармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей
Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). По
итогам 2017 года БХФЗ сократил чистую прибыль на 12% по сравнению с 2016 годом – до
104,4 млн грн. Как сообщалось, в 2018 году предприятие заместило до 40% природного газа
альтернативным топливом.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
У Білій Церкві відкриють завод
за 75 млн доларів
01.06.2019

У Білій Церкві добудовують завод, який вироблятиме препарати із
плазми донорської крові - альбумін, імуноглобуліни, фактори згортання
крові. Це єдине подібне підприємство у Східній Європі.
Приміщення компанія "Біофарма" зводить із червня 2015-го. Офіційно відкриють 20
вересня цьогоріч. «Завод зробить Україну лідером з виробництва препаратів із компонентів
донорської крові у Східній Європі, Близькому Сході, Центральній та Південній Азії, говорить президент фармацевтичного підприємства "Біофарма" Костянтин Єфименко, 43
роки. - Обладнання від найкращих світових компаній. Працюватиме чотири лінії».
Будівництво заводу обійшлося у $75 млн - на $650 тис. більше від запланованого.
Перевитрати пов'язані зі зведенням скляного обхідного коридора для екскурсій. Там
містяни зможуть спостерігати за виробничим процесом без захисних костюмів. «Усі
системи встановили ще торік. Завод уже працює. Випустили три пробні серії продукції. За
місяць добудуємо спиртосховище, облаштуємо територію, - продовжує. - Планета споживає
50 мільйонів літрів плазми за рік. Вона рятує життя. Можна обійтися без подорожника і
фервекса. Але без плазми нікуди».
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
ЕБРР предоставит кредит EUR25 млн
фармкомпании "Юрия-Фарм"
03.06.2019

Европейский банк реконструкции и развития предоставит
фармацевтической группе компаний "Юрия-Фарм" кредит €25 млн сроком
на шесть лет для запуска новых производственных линий.
Как сообщается в пресс-релизе ЕБРР, новые производственные линии сделают более
доступным лечение от рака и социально значимых заболеваний. В частности, как уточнили
агентству "Интерфакс-Украина" в ЕБРР, новые линии позволят выпускать препараты в
более мелкой дозировке, что сделает лечение более доступным. "Медицинские учреждения
и пациенты по всей Украине смогут покупать меньшие и более дешевые дозы лекарств", уточнили в ЕБРР. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором
в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные
обязательства по предоставлению почти EUR13,1 млрд в рамках 418 проектов.
Производитель инфузионных растворов, лекарственных средств и изделий медицинского
назначения "Юрия-Фарм" по итогам 2018 года входит в десятку лидеров по объему продаж.
"Юрия-Фарм" является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Володимир Костюк у числі кращих
топ-менеджерів України
03.06.2019

Володимир Костюк, виконавчий директор “Фармак”, за версією
журналу Фокус очолює галузевий рейтинг кращих топ-менеджерів. Про це
повідомляє прес-служба компанії.
Володимир Костюк – обіймає посаду виконавчого директора “Фармак” з 2018 року, у
компанії працює з 2008 року. Стратегічним завданням Володимира Костюка є зміцнення
позицій ПАТ “Фармак” на міжнародних ринках, розширення географії присутності і
збереження лідерських позицій на українському ринку. Відзначимо, за даними журналу
«ТОП-100. Рейтинг крупнейших» «Фармак» посів перше місце серед фармкомпаній по сумі
сплачених податків за 2018 рік. “«Фармак» чесно платить податки, отримує нагороди як
сумлінний платник податків. Оплата податків не є подвиг, це рутинна повторювана
буденність і обов’язок кожної компанії. Податки є основним джерелом бюджетних
надходжень країни, а відповідно і джерелом її розвитку. Ми всі хочемо жити в багатій і
квітучій країні, але тоді давайте вносити свій вклад в справу процвітання – платити
податки, декларувати доходи, жити за правилами”, – зазначила Вікторія Смародіна,
директор з фінансів ПАТ «Фармак». Нагадаємо, що за 2018 рік «Фармак» сплатив 658 млн.
грн податків, що на 25% більше, ніж у 2017 році. Виручка компанії зросла на 534 млн. грн
(+8,8%) до 6,6 млрд. грн. Чистий прибуток – на 211 млн. грн проти 2017 р.. Як відомо, ПАТ
«Фармак» з 2010 р. є лідером фармацевтичного ринку України та найбільшим експортером
лікарських засобів. На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, що відповідають
вимогам GMP. 14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом. Усе
обладнання провідних європейських брендів: Siеmens, GEMÜ, AQUAFLOT, SBM, Bosch. З 2015
року в ПАТ «Фармак» працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент
із виробництва АФІ) у м.Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій
на рік. Сучасний дослідницький комплекс включає в себе: 4 різнопрофільні аналітичні
лабораторії, 2 лабораторії із біотехнологічних та синтетичних АФІ, 3 технологічні
лабораторії для готових форм, 4 пілотні R&D дільниці. Лабораторії оснащені
високотехнологічним обладнанням таких світових виробників, як-от Glatt, SBM, Urlinski,
Belimed, De Ditrich, Gea, Sartorius, Malvern Instruments та ін.
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Фармак»

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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БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
МАКРОСТАТИСТИКА

За 4 міс. 2019-го будівельна галузь
зросла на 28%

Завод P&G в Украине переходит на
безотходное производство
11.06.2019

Суммарно за год заводы P&G в Украине обеспечат переработку или
повторное использование 3,8 тысячи тонн твердых отходов. Об этом
сообщает пресс-служба компании.
Как обещают в концерне, к 2020 году все заводы Procter&Gamble будут работать по
принципу "Zero Manufacturing Waste to Landfill" или "ноль производственных отходов на
полигон", что означает полную переработку или повторное использование твердых
отходов без их захоронения на полигонах. «В 2015 году эту сертификацию получил завод в
Борисполе, а в апреле этого года и завод в Покрове. Теперь все заводы P&G в Европе по
производству моющих средств для дома достигли 100% повторного использования или
переработки твердых отходов», — говорится в пресс-релизе. Как подсчитали в компании,
суммарно за год заводы P&G в Украине обеспечат переработку или повторное
использование 3,8 тысячи тонн твердых отходов: деревянных паллет, бумажных отходов,
металлолома, полиэтилена и пластика, а также измельченных отходов. Таким образом, это
позволит ежегодно сохранять более 1,8 гектаров леса, благодаря переработке древесины, а
переработка около 800 тонн полиэтилена и пластика позволит сохранить 2 млн л нефти.
Напомним, что в Верховную Раду Украины внесли законопроект №9507 "Об уменьшении
количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте". В Молдове с
1 января вступили в силу поправки в Закон о внутренней торговле, согласно которым в
розничной торговле запрещено использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.
Читать полностью >>>
По материалам newsline.com.ua

27.05.2019

За підсумками січня-квітня 2019 року підприємства України вже
виконали будівельні роботи на суму 38,566 млрд грн. Індекс будівельної
продукції по відношенню до аналогічного періоду 2018 року склав 28,1%.
“Об’єми будівництва в Україні зростають. За 4 місяці цього року – з січня до квітня –
було виконано будівельних робіт майже на 40 млрд грн. Ріст у порівнянні з аналогічним
періодом в минулому році — 28%. Половину цього об’єму склало будівництво інженерних
споруд – це промислові споруди, магістральні та місцеві трубопроводи, комунікації та лінії
електропередачі, вулиці, дороги та мости тощо. Частка житлового будівництва в
загальному об’ємі будівельних робіт – 23%. Сподіваюсь, що надалі тенденція такого
зростання продовжуватиметься. Для цього є всі передумови”, — повідомив заступник
міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України Лев Парцхаладзе. За підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних
споруд склав 49,7%, житлових будівель – 23,1%, нежитлових – 27,2%. У розрізі регіонів,
лідерами за обсягами виконання будівельних робіт стали Дніпропетровська область (5
млрд грн), Харківська область (4 млрд грн), Одеська область (3 млрд грн) та м. Київ (9 млрд
грн). Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 79,3% від
загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти –
12,1% та 8,6% відповідно.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінрегіону


ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

У Києві завершилася торговельно-інвестиційна місія
експертів із нерухомості FIABCI

Прем’єр-міністр поспілкувався з працівниками
рівненського Льонокомбінату
13.06.2019

Урядовець відвідав рівненське підприємство «Т-Стиль» – одне з
найбільших виробництв вітчизняної легкої промисловості, яке було
засновано 2008 року на базі Рівненського Льонокомбінату.
На підприємстві працює 1150 людей. Середня зарплата швачки – 15,5 тис. грн, а
закрійника – 22 тис. грн. За словами Володимира Гройсмана, така політика мотивації
персоналу дає позитивний ефект, адже сприяє зростанню якості і продуктивності праці, а
відтак збільшує конкурентоздатність кінцевого продукту. «Створення сотень тисяч нових
робочих місць і формування потужного середнього класу – людей, які працюють в Україні і
отримують достойну заробітну плату, – це рішення проблеми міграції і основа
економічного розвитку країни», - наголосив урядовець. Він також наголосив на важливості
підтримки бізнесу, який чесно працює, виплачує заробітні плати, сплачує податки. «В
кожній регіональній поїздці я намагаюся відвідувати великі і малі підприємства,
спілкуватися з працівниками, керівництвом. Я чую проблеми, бачу шляхи їх вирішення. Я
вдячний керівникам, які сумлінно працюють самі і створюють умови для плідної роботи
для своїх підлеглих. Таких людей і такі підприємства ми підтримували і будемо
підтримувати», - сказав Прем’єр-міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами rv.gov.ua
 ДЕРЕВООБРОБНА & МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ


МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ДЕРЕВ’ЯНІ, МЕТАЛЕВІ, ПЛАСТИКОВІ)

ЕБРР выделит €116 млн кредит для строительства
нового завода "Кроноспан" в Украине
09.06.2019

ЕБРР организовывает кредит €116 млн для производителя листовых
материалов на основании древесины "Кроноспан УА" (Нововолынск
Волынской обл.), входящему в группу Kronospan, на строительство нового
завода.
Согласно сообщению, ЕБРР будет формальным кредитором на всю сумму €116 млн.,
однако €50 млн из этой суммы будет синдицировано с коммерческими банками Raiffeisen
Bank International AG и Raiffeisenlandesbank Oberosterreich по структуре кредита "A / B".
"Средства будут инвестированы в новые производственные мощности, отвечающие
стандартам и нормам ЕС. Компания планирует расширить свое производство в Украине за
счет строительства нового завода в Нововолынске. Специализированное энергоэффективное оборудование, включая котел на биомассе мощностью 45 МВт, новый трансформатор и
новый электрофильтр, обеспечат альтернативное решение для электроснабжения и
позволит сократить потери энергии и выбросы пыли", - говорится в пресс-релизе.
Ожидается, что новое производство продукции с высокой добавленной стоимостью будет
способствовать замещению импорта ориентированно-стружечных плит (OSB) и
увеличению экспорта из Украины на общий рынок ЕС и в другие страны. ООО "Кроноспан
УА", дочерняя компания Kronospan Holdings PLC (Кипр) - одно из крупнейших в стране
производителей ламинированных и шлифованных ДСП и постформинга, а также
поставляет на рынок плиты МДФ, шлифованные и лакированные ХДФ, глянцевые плиты
HDD, плиты из ориентированной длинноразмерной стружки (OSB), ламинированные полы,
стенные декоры, подоконники, аксессуары и другие виды продукции группы Kronospan. В
январе-сентябре 2018 года выручка компании составила 2,15 млрд грн, чистая прибыль –
314,5 млн грн. Kronospan создан в Австрии в 1897 году. В настоящее время является
ведущим европейским производителем листовых материалов на основе древесины,
работает в 21 стране. Общий объем продаж превышает EUR2,7 млрд в год.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ЄБРР надасть €3 млн деревообробку
в Україні
14.06.209

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вирішив
впровадити в Україні нові методи управління відходами деревини, які
дозволять зменшити їх обсяг на 23% — до 3 тис. т на рік.
Кредитні кошти в розмірі € 3 млн будуть виділені компанії «Цунамі», яка займається
виробництвом твердого біопалива з дубової стружки, а також дубового шпону для
паркетної дошки. Про це повідомляє ubr.ua. Кошти будуть спрямовані на зменшення
відходів деревини при виробництві. Також кредит буде доповнений засобами технічного
співробітництва Європейського Союзу в розмірі до €70 тис. в рамках програми EU4Business,
а також стимулюючим грантом у розмірі $170,3 тис. від Глобального екологічного фонду.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
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Торговельно-інвестиційна місія Міжнародної федерації фахівців
нерухомості (FIABCI) в складі представників 15 країн 22-25 травня відвідала
Київ із метою вивчення інвестиційного потенціалу України та проектів у
сфері нерухомості.
"FIABCI щорічно проводить всесвітній конгрес із нерухомості і цього року він
відбувається у Москві. Оскільки українська делегація не бере в ньому участь, ми вирішили
запросити членів FIABCI в Україну з метою демонстрації іноземним інвесторам і гостям
FIABCI інвестиційного потенціалу України та проектів нерухомості, цікавих з точки зору
інвестиційної привабливості", - зазначила президент "ФІАБСІ-Україна" (FIABCI, Міжнародна
федерація нерухомості) Анна Коваль. За її словами, в рамках візиту делегація у складі 28
гостей із 15 країн провела низку бізнес-зустрічей, зокрема з представниками офісу із
залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Крім того, частиною програми стало
знайомство з успішно реалізованими в Києві проектами у сфері нерухомості. "Серед усіх
запропонованих варіантів для відвідування іноземних інвесторів зацікавив житловий
комплекс "Бульвар Фонтанів", оскільки він уже завершений і представлений у
преміальному сегменті", - зазначила член міжнародного борду FIABCI Катерина Пилипчук.
Як зазначила Анна Коваль, український ринок нерухомості викликав інтерес насамперед у
інвесторів із США, Канади, Європи та Китаю. "За результатами візиту "ФІАБСІ-Україна"
продовжує активно вести переговори з інвесторами з метою надання більш детальної
інформації про умови інвестування в Україну. До цього процесу будуть залучені українські
девелопери", - додала вона. City One Development (Київ) Валерія Кодецького, яка виступає
девелопером будівництва ЖК "Бульвар Фонтанів" на вул. Патріса Лумумби, 6/1 в Києві,
оголосила 17 травня 2019 року про завершення будівництва проекту. "Бульвар Фонтанів"
реалізовано в принципово новому форматі на ринку України - city resort, перевагою якого є
приватність, лаунж атмосфера заміського життя зі всіма перевагами розміщення комплексу
в діловому та історичному центрі Києва", - повідомила менеджер із корпоративних
комунікацій компанії City One Development Галина Мартиненко. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Київська міська влада активізує роботу з виявлення та взяття
на облік нерухомого безхазяйного майна
29.05.2019

За дорученням заступника голови КМДА Володимира Слончака
створено робочу групу з вирішення методологічних питань під час виявлення
та взяття на облік нерухомого безхазяйного майна.
Таке рішення дозволить ефективно вирішувати процедурні питання взяття на облік
нерухомого безхазяйного майна в місті Києві, повідомив Володимир Слончак. «Сьогодні в
кожному районі знаходиться низка нерухомих безхазяйних об’єктів, які не мають догляду
роками, руйнуються і створюють незручності для киян. Місто здійснює процедурні кроки,
відповідно до закону щодо взяття їх на облік. Однак я переконаний, що створення окремої
робочої групи активізує цю роботу в районах, і ми наведемо лад у столиці, а отже – зможемо
більш мудро управляти ресурсами на благо громади міста», – зазначив заступник голови
КМДА. За його словами, до робочої групи при Департаменті комунальної власності м. Києва
з питань виявлення та взяття на облік безхазяйного майна буде включено всіх начальників
відділів із питань майна комунальної власності районних в місті Києві державних
адміністрацій. Також заступник голови доручив районним у місті Києві державних
адміністрацій надати перелік нерухомого безхазяйного майна, що знаходиться на території
кожного району міста Києва. Нагадаємо, депутати Київради підтримали за основу проект
рішення «Про затвердження переліку об’єктів комунального майна територіальної громади
міста Києва, що підлягають приватизації». Таке рішення дозволить у подальшому
наповнити бюджет за рахунок продажу приміщень, які не задіяні у діяльності міста. Про це
повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.
«На сьогодні столиця володіє низкою приміщень, які не задіяні у діяльності виконавчих
органів, комунальних підприємств, і місто витрачає значні кошти, а отже – зазнає збитків
при сплаті земельного податку, витрат на утримання тощо. Тож, шляхом приватизації
міська влада прагне оптимізувати структуру комунальної власності, позбутися
надлишкових та непрофільних активів, а отримані кошти направити на подальшу
розбудову інфраструктури Києва», – повідомив Володимир Слончак. За його словами, наразі
до нового переліку входять 28 об’єктів міста Києва. Дані об’єкти не впливають на
забезпечення органами держвлади чи міста їхніх завдань, а також згідно із Законом України
не входять до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації. «Наразі ми вже маємо
позитивний досвід попередніх аукціонів із продажу комунальних об’єктів в електронній
системі публічних закупівель «ProZorro.Продажі». Торги проходять успішно, на участь в
аукціонах реєструвалась рекордна кількість потенційних покупців. До прикладу, лише від
одного приміщення на вулиці Миколи Мурашка, будинок 4/2 до бюджету надійшло 4,3
мільйони гривень», – резюмував заступник голови КМДА.
Читати повністю >>>
За матеріалами КМДА
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ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЗЕМЛЯ

Прокуратура повернула державі острів
біля Козина вартістю 430 млн

Запаси цементу в Україні
сягають 4 млрд т.
28.05.2019

Запаси цементу в Україні сягають 4 млрд тонн у 57 родовищах, з яких
активно розробляється близько 40. Про це заявив перший віце-прем'єрміністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
"Сьогодні Україна забезпечена цементом на довгострокову перспективу. Запасів є 4
млрд т у 57 родовищах, з яких 2/3 активно розробляються", - зазначив Кубів під час
міжнародної конференції в Києві. За його словами, у 2018 році виробництво цементу в
країні становило 13,2 млрд грн у грошовому вираженні, що на 10% більше, ніж у 2017 році.
У таких умовах гарно розвивається і експорт цементу, а в умовах активної розбудови
Донбасу галузь виробництва бетону є пріоритетною. При цьому він додав, що будівництво
доріг в Україні формує до 12 робочих місць у суміжних галузях, а будівництво цементних
доріг – понад 20 суміжних робочих місць. Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної
торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в
Україну цементних клінкерів та портландцементу з РФ, Білорусі та Молдови. Комісія
встановила наявність демпінгового імпорту з цих країн протягом 2015-2018 рр. Водночас,
частки імпорту цементних клінкерів та портландцементу з РФ, Білорусі та Молдова у
загальному обсязі імпорту цих товарів в Україну протягом усього періоду дослідження
постійно зростали, що свідчить про намір подальшого збільшення обсягів демпінгового
імпорту з цих країн. “Відтак, МКМТ ухвалила рішення про застосування антидемпінгового
мита у розмірі 114,95% з товару походженням з Росії; 57,03% - з товару походженням з
Республіки Білорусь; 94,46% - з товару походженням з Республіки Молдова”, - повідомили у
прес-службі. Мито справлятиметься протягом п’яти років. Раніше Уряд ввів ембарго на
імпорт російських портландцементу; глиноземного, шлакового, сульфатостійкого цементу
та подібних гідравлічних цементів, в тому числі у вигляді клінкерів.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Акционеры ЧАО "Северодонецкий завод строительной керамики"
приняли решение ликвидировать предприятие
06.06.2019

Акционеры ЧАО "Северодонецкий завод строительной керамики" (ТМ
"Ликс", Северодонецк Луганской обл.) приняли решение ликвидировать
предприятие, сообщает fixygen.ua
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение было принято акционерами на
годовом общем собрании 15 мая 2019 г. За решение было отдано 34 млн 330 тыс. голосов
(100%). "Данное решение принято в связи с тем, что дальнейшая деятельность ЧАО
"Северодонецкий завод строительной керамики" нецелесообразна", – сказано в сообщении
ЧАО. Акционеры также приняли решение о прекращении полномочий членов набсовета
ЧАО и назначили членов ликвидационной комиссии. Согласно годовому отчету общества за
2018 год, чистый убыток увеличился на 31% по сравнению с 2017 г. – до 2,75 млн грн.
Чистый доход ЧАО в 2018 г. увеличился в 1,6 раза и составил 8,3 млн грн. Непокрытый
убыток ЧАО увеличился в 2,2 раза – до 4,8 млн грн. Долгосрочные обязательства
незначительно сократились до 3,2 млн грн, текущие возросли на 39%, до 14,5 млн грн.
Активы ЧАО по итогам 2018 года возросли на 5,2% – до 25,8 млн грн. Как сообщалось, в
ноябре-2017 АО "Генферт Трейдинг С.А." (Женева, Швейцария) продало физлицу, ранее не
владеющему акциями предприятия, пакет из 41% акций ЧАО "Северодонецкий завод
строительной керамики". Северодонецкий завод строительной керамики (в 2004-2011 гг. –
ОАО, ранее – 3АО) создано в 2004 году путем преобразования одноименного структурного
подразделения Северодонецкого государственного производственного предприятия
(СГПП) "Объединение "Азот", введенного в эксплуатацию в 1994 году. СЗСК занимается
добычей глины и производством лицевого и строительного керамического кирпича под
торговой маркой "Ликс", черепицы, строительных блоков из керамзита и других
стройизделий из обжигаемой глины. Арендует 6,4 га несельскохозяйственных земель в
Попаснянском районе Луганской области, из которых два земучастка площадью 2,9 га и 2,5
га – под карьер для добычи глины. По данным в системе НКЦБФР, по состоянию на 6 июня
2019 года, собственником 59% акций ЧАО является ООО "Укрхиминвест" (собственник Владимир Власенко), 41% - Александр Котовенко. Конечными бенефициарами ЧАО
являются Власенко (Киев) и Котовенко (Харьков).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Фонд инвестиций в украинскую недвижимость DUPD
завершил 2018г с прибылью $3,2 млн
31.05.2019

Фонд инвестиций в недвижимость Dragon Ukrainian Properties and
Development Plc (DUPD, о.Мэн) по итогам 2018 г. получил чистую прибыль
$3.17 млн, тогда как 2017 г. он завершил с чистым убытком $4,85 млн.
Как сообщила компания в отчете на сайте Лондонской фондовой биржи в пятницу,
стоимость ее чистых активов (NAV) сократилась с $42,8 млн до $36,2 млн, что связано
распределением $9,8 млн акционерам, тогда как стоимость активов в недвижимости росла
второй год подряд в связи с улучшением экономической ситуации в стране. DUPD
указывает, что эти выплаты также привели к сокращению свободных денежных средств за
первое полугодие с $9,2 млн до $4,7 млн при отсутствии долга. Среди основных достижений
за отчетный период фонд указывает продажу соответственно 27 и 4 участков в загородных
комплексах под Киевом Green Hills и Riviera Villas с улучшением их инфраструктуры (годом
ранее – соответственно 25 и 4), а также получение $4,1 млн прибыли от роста стоимости
12,51% доли в Arricano. Фонд DUPD основан в феврале 2007 года и в рамках IPO и SPO в
2007 году привлек $308 млн. В его портфеле помимо Riviera Villas (суммарная площадь
земельных участков – 14,3 га, доля DUPD – 59,6%), Green Hills (16,2 га, 100%) и доли в
Arricano еще 38 квартир в коттеджном комплексе "Садок Вишневый", земельные участки.
Основным акционером фонда с долей 60,91% является Dragon Capital Investments. DUPD в
первой половине 2018 году сократил чистую прибыль на 46,5% – до $0,75 млн. Его NAV на
середину прошлого года составляла $33,7 млн, свободные денежные средства – $5 млн, так
как $9,8 млн акционерам были выплачены в первом полугодии. ...
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Прокуратура повернула державі острів на річці Козинка оціночною
вартістю близько 433 млн грн та площею 32 га на території Української
міської ради Обухівського району Київської обл.
Встановлено, що розпорядженням Обухівської районної державної адміністрації у
2008 році передано у приватну власність 16 громадянам для ведення особистого
селянського господарства земельні ділянки загальною площею 32 га з числа земель
водного фонду, а саме оточеного водою острову на річці Козинка та водної поверхні в
адміністративних межах Української міської ради Обухівського району. Згідно із Законом,
до земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать
землі водного фонду. З метою відновлення становища, яке існувало до порушення права
власності на землю та водні ресурси, прокуратурою Київської області до Обухівського
районного суду пред’явлено позов про визнання недійсними розпорядження, державних
актів на право власності та витребування на користь держави 32 га земель водного фонду.
З огляду на достатність зібраних доказів та обґрунтованості заявлених позовних вимог, суд
апеляційної інстанції погодився з позицією прокуратури щодо протиправності вибуття
спірних земель з державної власності та залишив без змін рішення суду першої інстанції,
яким позов задоволено та витребувано землю на користь держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами 1news.com.ua
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Від Львова до Харкова: 10 проектів реновації
занедбаних заводів
31.05.2019

Покинуті території та напівзруйновані цехи промислових об’єктів все
частіше отримують шанс на нове життя. Про це пише Валентина Дудко на
порталі investory.news
В Україні є чимало масштабних індустріальних підприємств, яким виповнилося 50,
100 і навіть більше років. У свій час вони були унікальними, першими, подекуди навіть
інноваційними та проривними. Там працювали тисячі людей, завдяки яким з’являлися
мотоцикли й паровози, шовк та харчові продукти. Декому вдалося цілком успішно дожити
до наших днів і пристосуватися до реалій 21-го століття. Проте, історія багатьох фабрик та
заводів пішла за наступним сценарієм: розквіт у 20-му сторіччі, бурхливі 90-ті та занепад.
Про минуле нагадують лише величезні покинуті території, напівзруйновані цехи та фото у
музеях. Хоча, інколи не зберігаються навіть вони. Подібні проблеми з індустріальними
гігантами виникали й в інших країнах, де непотрібним територіями почали давати нове
життя. Кілька років тому світовий тренд на реновацію докотився до України. І вже можна
говорити про певні досягнення. Investory News зробили підбірку 10 об’єктів занедбаних
заводів, що були відновлені.
Дарницький шовковий комбінат, Київ
Що було: Будувати шовковий комбінат на лівому березі Дніпра у столиці почали ще
у 1947 році, а вже за рік підприємство випустило першу продукцію. У свої кращі роки
комбінат видавав десятки мільйонів метрів шовкової тканини. Після реконструкції у
наприкінці 60-х мав кілька тисяч ткацьких верстатів, сучасні лінії для обробки та
оздоблення тканини. У 90-х підприємство фактично припинило існування.
Що стало: У 2001 році один із цехів комбінату перетворили на
торговельнийкомплекс “Даринок”, а через 13 років тут заснували “Арт-завод Платформа”.
Основним інвестором обох локацій вважається ізраїльський бізнесмен, власник компанії
City Capital Group Офер Керцнер. Спочатку, у 2014 році поблизу метро “Лісова” провели
перший фестиваль вуличної їжі. Крім популярних фестивалів “Вулична їжа” та “Білі ночі” на
“Платформі” проводять інші культурні та благодійні заходи. У майбутньому екс-шовковий
комбінат має перетворитися на сучасний багатофункціональний кластер.
Київський річковий вокзал, Київ
Що було: У 1897 році на березі Дніпра у Києві заклали новий річковий порт. Через 64
роки гавань отримала нову будівлю вокзалу, на зведення якої пішло сім років та чимало
зусиль двох відомих архітекторів. Власне, з того часу зовнішній вигляд столичного
річкового вокзалу кардинально не змінився. Але наприкінці 20-го сторіччя навігація
Дніпром та водні пасажирські перевезення значно скоротилися, водночас став непотрібним
і річковий вокзал на Подолі. У 2000-х будівлю кілька разів намагалися реанімувати, власне,
як і річкове судноплавство, але проекти так і залишилися проектами. Навіть під час
масштабної реконструкції набережної вокзал вирішили не чіпати. На початку 2016 року
будівлю офіційно визнали пам’яткою архітектури.
Що стало: 4 травня 2019 року на набережній пройшло відкриття “Бухта Food
Station”. Це другий масштабний стріт-фуд проект Романа Тургашева, де працюють вже
відомі у Києві точки з вуличною їжею, бари та лаундж-зона. А кількома днями раніше у
приміщенні річкового вокзалу презентували креативний простір “Бухта Art Space” та першу
виставку робіт молодих українських художників під назвою RENOVATION. Обидва проекти,
гастрономічний та культурний, тісно пов’язані. Крім виставок у приміщеннях вокзалу, де
зберегли рідкісні фрески, що вціліли з радянських часів, планують проводити презентації
книг, майстер-класи, концерти тощо. Протягом найближчих 5-7 років вокзал планують
перетворити на потужний культурний центр.
Київський мотоциклетний завод, Київ
Що було: У 1945 році на базі автобронетанкових майстерень створили Київський
мотоциклетний завод. За весь час роботи КМЗ випустив близько 3 млн мотоциклів. Після
здобуття Україною незалежності завод продовжував функціонувати, але вже зовсім не з
колишнім розмахом. Останню партію мотоциклів виготовили на початку 21-го сторіччя,
протягом десяти років виробничі потужності майже не використовувалися. У 2012 році
понад90% акцій підприємства викупив бізнесмен Василь Хмельницький.
Що стало: Навесні 2017 року на території заводу відкрився інноваційний парк Unit
City та один з перших його об’єктів – IT-школа UNIT Factory. Реалізує проект група UFuture,
підконтрольна Василю Хмельницькому. За проектом, на території парку мають бути не
лише школа, бізнес-кампуси та коворкінги, але й відкриті громадські простори, креативні
майданчики, а також житловий комплекс. Станом на початок 2019 року у реновацію заводу
та створення Unit City було вкладено понад$50 млн, до кінця року сума інвестицій має
подвоїтися. Резидентами UNIT.City вже є низка українських технологічних стартапів та
інноваційних компаній. У січні поточного року відкрився шостий об’єкт UNIT.City, новий
бізнес-кампус на 1 тис. працівників. За словами засновника, у 2020 році проект має стати
одним з найбільших у Європі інноваційних парків.
Завод “Промприлад”, Івано-Франківськ
Що було: У 1965 р/ в Івано-Франківську заснували Станіславський машинобудівний
завод, задля чого раніше об’єдналися три підприємства: фірма “Край”, вагономеханічний
завод В.Майора та фірма “Фама”. У 1988 році підприємство перейменували на
“Промприлад”. У різні періоди на заводі виготовляли і промислові прилади, і деталі для
авто, і товари народного вжитку. У період розквіту на підприємстві налічувалося до 5 тис.
працівників. До 1994 року “Промприлад” був у державній власності. Після приватизації
обсяги виробництва почали поступово скорочуватися, а території — занепадати.
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Що стало: На “Промприладі” все ще працює близько 150 чоловік, завод продовжує
виготовляти промислові лічильники. У 2017 р. розпочався проект з реновації підприємства
Promprylad.Renovation, розташованого у центрі Івано-Франківська. До 2024 р. засновники,
серед яких автор ініціативи “Тепле місто” Юрій Філюк, планують залучити $25 млн
інвестицій, щоб перетворити занедбану територію заводу на прибутковий бізнес-проект.
Під реновацію підпадають 27 тис. кв. м приміщень. Планується збудувати 2 нових корпуси
на 10 тис. кв. м. Отримувати прибуток збираються внаслідок оренди. При цьому 70% площ
віддадуть бізнесу, а решту за зниженими ставками — освітнім та культурним проектам.
Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Дніпро
Що було: У 1891 році у Дніпрі було засновано завод, де виготовлялися цвяхи, дріт,
дрібні деталідля рейок. До 20-х років підприємство значно розширилося та отримало назву
“Нижньодніпровський трубопрокатний завод ім. Карла Лібкнехта”. У 30-х було запущено
перший мартенівський цех і з того часу завод стрімко почав перетворюватися на
металургійного гіганта. У 1994 р. пройшла реорганізація в акціонерне товариство, вже у 21му сторіччі завод перейменували на “Інтерпайп НТЗ”. У 2012 році запустили сучасне
підприємство “Інтерпайп Сталь”, а мартенівські цехи перестали використовувати.
Що стало: Навесні 2018 р. у Дніпрі презентували інвестпроект індустріального
парку Innovation Forpost, яким опікується комунальна установа – “Агентство розвитку
Дніпра”, створена у 2016 році. Напередодні “Інтерпайп” віддав місту 45 га території з
застарілими мартенівськими цехами та іншими приміщеннями, що мають стати частиною
парку. Загалом територія, що підпадає під реновацію, охоплює 49 га. На території Innovation
Forpost крім іншого планується розмістити й український центр розробки та тестовий
майданчик швидкісного транспорту Ілона Маска Hyperloop. Також наразі підписано
меморандуми про співпрацю з кількома потенційними компаніями-резидентами. За
планом, протягом п’яти років для розвитку Innovation Forpost потрібно знайти 2,7 млрд грн
інвестицій. Близько 20% цієї суми мають виділити з державного та міського бюджетів.
Завод “Галичскло”, Львів
Що було: Про історію скляного заводу, що до початку 2000-х років працював у
центрі Львова, відомо небагато. На підприємстві виготовляли ємності для фармацевтичної
промисловості й інші скляні вироби. Але завод збанкрутував і у 2008 році його виставили
на продаж разом із землею, приміщеннями та залишками обладнання. Проте покупці майже
10 років не поспішали витрачати гроші на цей об’єкт.
Що стало: У 2016 році один із корпусів підприємства викупив холдинг “!FEST”.
Компанія відомого львівського бізнесмена Андрія Худо якраз шукала приміщення для
нового офісу. У результаті, крім офісу у колишніх цехах з’явився один з найбільших у Львові
нічних клубів, а також культурний майданчик під назвою !FESTrepublic. Крім того, у 2018
році, щоб розширити потужності виробництва на територію комплексу з приміщення на
площі Ринок перенесли пивоварню, де виготовляється пиво “Правда”. Наразі продукцію
броварні експортують у більш ніж 10 країн світу. Також у !FESTrepublic відкрили швейне
виробництво бренду “Авіація Галичини”, “резиденцію” “Видавництва Старого Лева”,
пекарню та кілька інших бізнес-ініціатив.
Фабрика спиртових виробів та підсолоджених трунків “Кронік і син”, Львів
Що було: Фабрику з такою довгою, але типовою для свого часу назвою, звели у
Львові у 1872 році. Заснував підприємство, де спочатку виготовляли алкогольні напої,
підприємець Йозеф Кронік. У радянські часи фабрику перепрофілювали під виробництво
овочевих консервів та повидла. Власне, звідси й пішла народна назва модерністської
неоготичної будівлі – Фабрика повидла. Втім, у 90-х підприємство занепало, а у 2000-х
приміщення пам’ятки архітектури час від часу використовували художники.
Що стало: У 2015 році приміщення колишньої фабрики придбала організація Harald
Binder Cultural Enterprises, що належить австрійцю Гаральду Біндеру. З того часу на
території підприємства почалося створення арт-центру, проект якого розробило віденське
архітектурне бюро Atelier Stephan Rindler. Сума інвестицій наразі не розголошується. До
слова, завдяки митцям, що час від часу користувалися приміщеннями, з’явилася і назва –
Jam Factory. Наприкінці 2018 року міська влада дозволила та погодила реконструкцію
фабрики. За проектом на території комплексу мають облаштувати культурний та
громадський простори, відкритий майданчик зі сценою, кафе та багато іншого.
Трамвайне депо, Львів
Що було: Депо для Львівського трамвая з’явилось у 1893 році. У експлуатацію його
запустили разом із першою у місті електростанцією постійного струму. У 1907 році звели
додаткову електростанцію, а також другий ангар для депо. Міський транспорт розвивався,
тож у 1927 році звели і третій, найбільший з усіх ангар. І знову ж таки у 21-му сторіччі такі
великі території перестали бути потрібними.
Що стало: У 2016 році львівська міськрада дозволила передати частину старих депо
під об’єкти інвестування. Наступного року провели інвестиційний конкурс, у якому
перемогла компанія “Лем Стейшн”, серед засновників якої Тарас Добрянський, Олег Дрінь,
Марк Зархін, Тарас Кицмей та інші відомі львівські бізнесмени. За їх проектом депо має
перетворитися на креативний хаб Lem Station, названий на честь письменника Станіслава
Лема. Приміщення передали в оренду на 50 років, з орендною платою у 5% від оціночної
вартості об’єкту. За умовами контракту інвестор має вкласти у проект не менше 30 млн грн.
За попередніми підрахунками, реновація депо з максимальним збереженням аутентичної
архітектури та обладнання нового простору можуть обійтися мінімум у $7 млн.
Паровозобудівний завод, Харків
Що було: У 1895 році у Харкові заснували паровозобудівний завод, де крім, власне
паровозів, виробляли парові та газові двигуни, генератори, преси, парові молоти та котли,
водяні насоси та багато іншого обладнання. Підприємство займало величезну територію
майже у центрі міста. До початку 2000-х це була частина іншого легендарного харківського
підприємства – “Заводу ім. Малишева”, де робили танки Т-34. А потім, як це відбулося і з
іншими “героями” цієї добірки, паровозобудівний завод перестав функціонувати.
Що стало: До осені 2016 року приміщення цехів, де колись робили паровози,
ревіталізували та запустили креативний проект “Арт-завод Механіка. Інакша земля”. У
засновника Сергія Пілюгіна були грандіозні плани перетворити величезну територію на
“місто у місті”. Спочатку у новій локації проводили концерти популярних співаків, вечірки
та інші розважальні заходи. Але згодом крім фестивального майданчика та нічного клубу у
проекту з’явилася й інша частина, та сама “Інакша земля”. Тут компанії-резиденти
орендують приміщення, де вже відкритий концертний майданчик, студія звукозапису,
квест-кімнати, фотостудії, кафе, бари та багато іншого.
Фабрика “Союзсортсемовощ”, Харків
Що було: На початку 30-х у Харкові вирішили побудувати підприємство для
сортування та зберігання сільгосппродукції. Будівництво розпочали у 1933 році, а назвати
нову фабрику вирішили “Союзсортсемовощ”. У 1947 році у будівлі провели першу і останню
у 20-му сторіччі реконструкцію і фабрика працювала приблизно до середини 60-х. З кінця
90-х будівлею ніхто не опікувався, вона потребувала повноцінного оновлення.
Що стало: У 2015 році команда відомого українського стартапа Pics.io шукала
приміщення для харківського офісу. За словами CEO компанії Євгена Шпики, приміщення
фабрики припало їм до вподоби, але було надто великим. Тому компанія вирішила за
допомогою інвесторів заснувати коворкінг та івент-зону. Того ж року стартап
відремонтував частину приміщень та відкрив простір під назвою Fabrika.space. Зараз крім
коворкінгу на території колишньої фабрики працює івент-зона, де проводяться лекції,
конференції та семінари, бар та ресторан.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
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KAN Development открыла I очередь ЖК "Файна Таун"
с первой в Киеве смарт-улицей
27.05.2019

ООО "К.А.Н. Девелопмент" (Киев) 25 мая официально запустило первую
очередь периметрального закрытого жилого квартала "Файна Таун" класса
"комфорт" в районе столичных Нивок площадью 43,9 кв. м на участке
площадью 2,51 га.
"Новый мини-городок от KAN, представляя собой независимую экосистему, имеет
все необходимое для динамичной жизни современного человека: дворы без машин,
пешеходные променады, смарт-улицу, насыщенное озеленение (в целом 12 га), спортивнотуристические зоны, коворкинг и даже собственную анимационную команду", - сообщила
пресс-служба KAN Development. Как подчеркнул почетный президент группы компаний
KAN Development Игорь Никонов во время открытия, завершение строительства первой
очереди ЖК состоялось в заявленный строк, что являлось одним из главных приоритетов
компании. Проект ЖК "Файна Таун" разместился на участке 39 га между ул. Салютная,
Щербаковская, Эстонская и Туполева. В частности, в рамках проекта часть ул. Салютная
была трансформирована в смарт-улицу, которая включает: интегрированное в программу
"Безопасный город" видеонаблюдение, LED-освещение, две станции подзарядки
электромобилей, встроенные мусорные баки, лавочки с USB-зарядными устройствами,
питающиеся от солнечных панелей; тактильные элементы, сниженные бордюры и яркую
выделенную полосу для велосипедистов и роллеров. Кроме того, смарт-улица включает
музыкальный сухой фонтан с подсветкой, а стрит-ритейл ЖК представлен кафе,
ресторанами, магазинами и салонами красоты на первых этажах домов. Как сообщалось со
ссылкой Никонова, строительство первой очереди ЖК "Файна Таун" стартовало весной2017. Согласно проекту, общая площадь квартир составит более 320 тыс. кв. м.
Инфраструктура квартала также включает парковки на 5 тыс. машиномест, 17 площадок
для спорта, два детских сада, школу и торговый центр, которые будут строиться
параллельно с первой очередью. Общая площадь коммерческих помещений комплекса
составит порядка 13 тыс. кв.м, в том числе торговый центр с фитнес-клубом и
супермаркетом. Девелопером проекта выступает KAN Development, генеральным
подрядчиком – KAN BUD, проектировщиком – "Архиматика". "К.А.Н. Девелопмент" создано в
2001 году. Портфель реализованных проектов компании в Киеве включает ЖК "Комфорт
Таун", Central Park, ЖК бизнес-класса Tetris Hall, БЦ Senator, ТРЦ Ocean Plaza (партнеры
проекта столичная Ukrainian Development Partners, UDP, и "К.А.Н. Девелопмент"), бизнесцентр класса "А" "101 Tower", ЖК Diamond Hill, ЖК "Паркове Мисто" (партнеры проекта UDP
и "К.А.Н. Девелопмент"), ТРК Arena City, РК ARENA Entertainment, БЦ "Доминант",
коммерческие паркинги "Белый Кашалот" и на ул. Владимирской, 49а, IQ Business Center.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ЖК "Подол Град Vintage": як будівництво
"Укрбуду" руйнує Поділ
31.05.2019

На днях мэр Киева Виталий Кличко посетовал, что проблемы с
незаконными застройками в Киеве не удается решить, потому что
"разрешения были получены еще при царе Горохе".

Тем не менее, во многих случаях конфликтные ситуации возникают не только из-за
"просроченных" разрешений, а из-за агрессивных действий застройщиков, на которые
местная власть часто просто закрывает глаза. Одним из ярких свидетельств такого
положения дел является киевский Подол. Например, прямо у входа на территорию
микрорайона Воздвиженка, на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска, уже второй
год строится ЖК "Подол град Vintage". Сейчас стройка заморожена из-за ряда запрещающих
предписаний ответственных госорганов и открытого уголовного производства. Но
продажи квартир в комплексе не остановлены. Рассказываем, что это за проект и чем он
опасен для жителей и культурно-архитектурного наследия киевского Подола.
Что строим? В начале 2018 года на участке, расположенном на углу улицы
Кожемяцкой и Вознесенского спуска, в торце Верхнего Вала, начались строительные
работы. В ноябре 2017 года застройщик объявил о начале продажи квартир. На тот момент
соседняя Воздвиженка как раз активно застраивалась с массой нарушений плотно
стоящими девятиэтажками. Местные жители уже были "на взводе". Возможное появление
еще одного крупного объекта прямо под склонами холмов вызвало недовольство,
возмущение и немедленную протестную реакцию. ЖК "Подол Град Vintage" – 11-этажный
6-секционный дом бизнес-класса на 258 квартир с подземным паркингом на 161 машину.
Что не так с проектом "Подол Град Vintage"? Начнем с земли. Участок по адресу
Кожемяцкая, 10-Ж – полная загадка. Из всей разрешительной документации на этот
участок есть только историко-градостроительные ограничения (ИМО) от Минкульта,
выданные, по данным ведомства, ООО "Будгруппроектинвест-2" в октябре 2018 года. Сам
застройщик ссылается на разрешительные документы, выданные на очень абстрактные
адреса. Первый документ: разрешение на проведение строительных работ на улицах
Воздвиженской, Гончарной, Кожемяцкой и Дегтярной, выданное киевским ГАСКом в 2010
году тресту "Киевгорстрой-1 им. Загороднего", который застраивал Воздвиженку и потом
начинал рядом воплощать проект, превратившийся в скандальный ЖК "Подол Град".
Второй документ: письмо киевского ГАСКа, написанное в 2013 году тому же тресту
"Киевгорстрой-1 им. Загороднего", в котором подтверждается разрешение на
строительство на тех же улицах и без указания конкретных адресов. Третий документ:
разрешение на строительство по адресу: Вознесенский спуск 28-30, датированное 5 апреля
2019 года. Мистика состоит в том, что получить разрешение на строительство без
градостроительных условий невозможно. В ответе Департамента градостроительства и
архитектуры КГГА от 22 апреля 2019 года чётко написано, что градостроительные условия
были отменены инспектором ГАСКа после проверки 22 мая 2018 года. Новые на момент
ответа не получались. Чтобы было совсем понятно: нынешний застройщик Edelburg
Development на сайте ЖК "Подол Град Vintage" ссылается на разрешительную
документацию, выданную тресту "Киевгорстрой-1 им. Загороднего" (который, кстати,
вообще признан банкротом). Других документов, касающихся участка по ул. Кожемяцкой,
10-Ж, у нынешнего застройщика нет. Основной участок застройки находится на
Вознесенском спуске. В 2004 году два участка – площадью 0,07 га и 0,29 га – решением
Киевсовета были переданы в краткосрочную аренду на 5 лет Киевскому учебнопроизводственному предприятию №3 Украинского общества слепых (УТОС) для
строительства жилого комплекса. В 2007 году ЖК превратился в "жилой дом с объектами
социально-культурного назначения и подземным паркингом". В 2011 году Киевсовет
решил не сдавать участок в аренду УТОСу, а "предоставить его в постоянное пользование".
В 2012 году УПП №3 УТОСа получило государственный акт на право постоянного
пользования земельным участком на Вознесенском спуске, 28-30, площадью почти 0,57 га.
В том же году ГУ градостроительства и архитектуры КГГА выдало УТОСу
градостроительные условия и ограничения застройки участка по Вознесенскому спуску, 2830 – на 185 квартир, а не на 258, о которых сегодня говорит застройщик.
Зачем УТОСу нужна была земля? >>>
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По материалам pravda.com.ua
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Ввод жилья в Украине в I кв. 2019 г.
увеличился на 32,3%

На столичних Теремках скасували будівництво
15 багатоповерхових будинків
03.06.2019

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2019
года увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
– до 2 млн 453 тыс. кв. м.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), показатели приведены
без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно
оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Согласно сообщению, в
городах в первом квартале введено в эксплуатацию 1 млн 393,8 тыс. кв. м жилья (56,8%
общего объема), в сельской местности – 1 млн 60 тыс. кв. м. При этом 61,7% общего объема
жилья введено в одноквартирных домах, 38,3% – в домах с двумя и более квартирами. В
целом за отчетный период в эксплуатацию введено 26,098 тыс. квартир, при этом в городах
– 16,9 тыс. квартир, в селах – 9,2 тыс. квартир. Средняя площадь квартир составила 94 кв. м,
при этом средняя площадь квартир в одноквартирных домах составила 154,1 кв. м, в
многоквартирных – 57,8 кв. м. В Киеве и области, а также во Львовской, ИваноФранковской и Черновицкой областях по итогам первого квартала 2019 года введено в
эксплуатацию 51,7% общего объема жилья, в частности, в Киеве – 174,3 тыс. кв. м (7,1%).
Согласно статданным, сокращение объема ввода жилья зафиксировано в трех областях и в
Киеве. При этом наибольшее снижение произошло в Харьковской области – на 42,6%, до
90,2 тыс. кв.м, на втором месте – Киев: снижение зафиксировано на уровне 33,7%.
Наивысшие показатели роста ввода жилья в первом квартале 2019 года к первому кварталу
предыдущего года (без учета временного порядка) зафиксированы в Черновицкой (на
361,5%, до 152,9 тыс. кв. м), Тернопольской (на 211,9%, до 116 тыс. кв. м) и ИваноФранковской областях (на 181,2%, до 235 тыс. кв. м). По данным Госстата, в 2018 году ввод
в эксплуатацию жилья в Украине без учета временно оккупированной территории АРК и
Севастополя и востока страны сократился на 5,7% по сравнению с 2017 годом – до 8 млн
689 тыс. кв. м.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Новачок із «приватівським» директором узяв ще 150 мільйонів
на будівництво житла на Лісовому
03.06.2019

КП «Спецжитлофонд» 30 травня уклало угоду з ТОВ «БК Роял Хауз»
про будівництво житла у Деснянському районі за 149,60 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
До осені 2021 р. збудують п’яту 25-поверхову секцію на 276 квартир будинку з
вбудовано-прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами та благоустроєм на
перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Загальна площа квартир у цій секції - 13 358
кв. м. Таким чином, будівництво коштує близько 11-12 тис грн. за «квадрат». У березні 2018
року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля
для Києва на рівні 13 047 грн., що трохи дорожче. Підсумкову відомість ресурсів і
кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів і обладнання з
ринковими цінами на предмет можливого завищення. За неконкурентною угодою з «БК
Роял Хауз», на заробітну плату піде 17,86 млн грн., тобто 12% загальної вартості підряду. На
прибуток відведено ще 4% – 6,21 млн грн. Ціна угоди всього на 0,1% нижча від очікуваної
вартості відмінених торгів у 149,70 млн грн. Як і у випадку з третьою і четвертою секціями
в квітні, нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою, бо відкриті торги двічі
відміняли через нестачу учасників. Столична «БК Роял Хауз» зі статутним капіталом 10 тис
грн. зареєстрована в квітні 2018 року за адресою масової реєстрації юридичних осіб по вул.
Сурікова, будинок 3, офіс 42. Спершу засновниками були ТОВ «Інвестиційна група
«Консалтсіті» і ТОВ «Інплайз» Діани Пилипчинець, потім ним став Олександр Степенко, а
після нього – Олександр Шершньов, який також володіє ТОВ «Тракт Групп» разом із
Германом Степенком. Олександр Степенко володіє ТОВ «Форма», яке взяло підрядів у Києві
на 176,18 млн грн. Попередній договір із «Спецжитлофондом» підписав у якості директора
сам Шершньов, а вже через два дні, 24 квітня фірму «БК Роял Хауз» очолив Роман
Васильович Дьомін. Дьомін із 2016 року до лютого 2019 року був в. о. голови правління
ПрАТ «Аеробуд», заведеного на п’ять кіпрських офшорів, близьких до одного з лідерів групи
«Приват» Геннадія Боголюбова: «Ренальда Інвестментс Лімітед», «Формоса Інвестментс
Лімітед», «Грінгот Ентерпрайзес Лімітед», «Сісера Інвестментс Лімітед», «Броалія Венчерз
Лтд». Раніше правління «Аеробуду» очолював відомий дніпровський забудовник Григорій
Козинський, власник ТОВ «Рубікон-Моноліт», яке будувало зокрема єврейський центр
«Менора» у Дніпрі на замовлення згаданого «приватівця» Геннадія Боголюбова. У березні
ПАТ «Центренерго» вдвадорога замовило онуку Козинського російські труби.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Благодаря дерибану территории завода “Арсенал” Генпрокуратура
построит жилую высотку в центре Киева
04.06.2019

Исполком Киевской городской госадминистрации утвердил проект
землеустройства по отводу участка Генпрокуратуре для строительства
жилого дома на ул. Московской, 8 в Печерском районе.
Указанным распоряжением КГГА изменила целевое назначение участка площадью
0,14 га с земель промышленности, позволив использовать ее для строительства жилого
дома. Генпрокуратура получила этот участок в постоянное пользование в 2017 году для
обслуживания нежилых зданий, переданных ей в оперативное управление распоряжением
Кабмина в 2012 г. До этого участок входил в земли постоянного пользования государственного предприятия завод “Арсенал”. Как отмечает издание, согласно п. 4 ст. 24 закона “О
регулировании градостроительной деятельности” изменение целевого назначения
земельного участка, который не соответствует плану зонирования территории и/или
детальному плану территории запрещается. А по этой территории, на которой находится
участок, ни зонинг, ни ДПТ не утверждены. Кроме того, как свидетельствуют данные
градостроительного кадастра Киева, часть участка по Генплану относится к территории
жилой средне- и малоэтажной застройки, а часть - к территории промышленности.
Напомним, в мае 2018 г. Генпрокуратура получила исходные данные на строительство
жилого дома со встроенными помещениями на пересечении улиц Ильи Эренбурга и
Жилянской в Голосеевском районе Киева. Кроме того, ГПУ уже несколько лет судится за
квартиры в ЖК “Avenue 14-16”. В 2003 г. ГПУ заключила инвестдоговор на строительство
жилищно-офисного комплекса на арендованном ею и частной фирмой участке 2,35 га на ул.
Дружбы Народов 14/16. По этому договору Генпрокуратура должна была получить 15%
построенной площади объекта. Но потом стороны заключили дополнительное соглашение,
по которому ГПУ уже должна была получить 15% не от всей площади объекта, а только от
площадей квартир. ГПУ судится за получение недополученных квартир, а также 15%
офисов и 15% паркинга. При этом часть квартир ГПУ получила не в доме по бульвару
Дружбы народов, 14-16, а в других домах - на Позняках и на просп. Науки.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Комунальне підприємство «Спецжитлофонд» скасувало тендер на
будівництво житлових будинків з об’єктами соціальної сфери очікуваною
вартістю 2,95 мільярда гривень.
Причиною скасування стало те, що пропозиції для участі в торгах не подала жодна
компанія. Згідно з умовами тендеру, планувалося замовити будівництво житлових
будинків з об’єктами соціальної сфери, в тому числі за програмою «Доступне житло» і для
забезпечення житлом учасників АТО, між вулицями Жулянською та Чабанівською в
Голосіївському районі. Ділянка будівництва розташована в Голосіївському районі і входить
до складу 4-го мікрорайону житлового району «Теремки — III» на кордоні Києва та
Київської області (територія села Гатне). Загальна площа території для будівництва
становить 8,8527 га. На ділянці розташовані споруди, що підлягають знесенню, а також
зелені насадження, більшість з яких підлягає видаленню. У першій частині кварталу
будівництва планувалося звести 6 житлових будинків поверховістю 26 поверхів, у другій
частині — 8 житлових будинків поверховістю 26 поверхів, а також один 6-секційний 10поверховий житловий будинок. Ділянка під забудову була передана КП «Спецжитлофонд»
рішенням Київської міської ради від 6 липня 2017 року про надання ділянки для
будівництва житлових будинків, в тому числі за програмою «Доступне житло», і об’єктів
соціальної сфери, а також рішенням Київради від 20 грудня 2017 року про виділення землі
для будівництва житлових будинків для забезпечення житлом учасників АТО і громадян,
які перебувають на квартирному обліку. За умовами тендеру, 15 багатоповерхівок повинні
були бути побудовані до 2029 року. Початок аукціону було заплановано на 12 серпня, але
він не відбудеться. КП «Спецжитлофонд» підпорядковується Департаменту будівництва та
житлового забезпечення Київської міськдержадміністрації.
Читати повністю >>>
За матеріалами me3.com.ua
Не поділили метри: що відбувається навколо
заміського мікрорайону «Чайка»
11.06.2019

Конфлікт навколо найбільшого в країні заміського ЖК «Чайка» вже
вилився в кримінальні справи, судові розгляди, захоплення території
комплексу 200 людьми спортивної статури, втручанням правоохоронних
органів.
Mind розбирався, за що борються партнери по проекту – Павло Климець, Андрій
Шишов і Олексій Кулагін. Будівництво ЖК «Чайка» почалося в 2006 році і фінансувалося
декількома партнерами. Серед них – власник алкогольної корпорації Olymp Павло Климець,
а також співвласники девелоперської компанії «Омокс» Олексій Кулагін і маловідомий
бізнесмен Андрій Шишов. Саме вони вважаються засновниками найбільшого житлового
комплексу під Києвом, в якому проживає близько 16 000 осіб. З трійкою інвесторів
співпрацювали й інші партнери. Формально конфлікту вже понад два роки. За цей час
різними учасниками процесу подано близько 100 судових позовів. Зараз протистояння
сфокусовано на двох напрямках. Перший – між бізнес-партнерами Олексієм Кулагін та
Андрієм Шишовим – за контроль над девелоперською компанією «Омокс», яка володіє ЖК
«Чайка» і технічною документацією на інфраструктуру. Другий – між інвестором проекту і
власником алкогольної компанії Olymp Павлом Климцем і Олексієм Кулагіним за 8 тис. кв м
в житловому комплексі, вартість яких становить близько $5 млн. Грошовий конфлікт.
Продажем житла в ЖК «Чайка» займалися дві компанії – «Омокс» Олексія Кулагіна і
Шишова, і «Прайм капітал груп» Павла Климця. Пізніше партнери домовилися про
об'єднання офісів і розподіл прибутку. Згідно з угодою, на якій наполягає сторона Климця, у
2018 році бізнесмен повинен був отримати в якості дивідендів за раніше вкладені кошти 8
тис. кв м житла на території комплексу, яке при мінімальній ціні житла в 14 000 грн за кв. м
у «Чайці» коштує приблизно $5 млн (трохи більше 130 млн грн за актуальним курсом).
Климець раніше інвестував у будівництво комплексу близько 150 млн грн. «До червня 2018
року – до моменту, коли прийшов час віддавати борги, подружжя Кулагіних не
заперечувало, що він (Павло Климець. – Mind) інвестор, приходили на його ювілей,
дарували подарунки і визнавали його роль у «проекті ЖК «Чайка», – написала в своєму
зверненні на ім'я Генерального прокурора Юрія Луценка дружина Павла Климця Ольга.
Олексій Кулагін відмовився віддавати борг – і це призвело до судових розглядів. У жовтні
минулого року Печерський районний суд Києва заарештував рахунки компанії «Омокс» за
позовом представників Климця, але вже в грудні Апеляційний суд столиці скасував це
рішення. У січні 2019 року Вища рада правосуддя задовольнила позов «Омоксу» і відкрила
дисциплінарну справу проти судді Ірини Кирилюк, яка виносила рішення про арешт
рахунків компанії. Климець не може брати участі в розглядах особисто, оскільки наприкінці
квітня був затриманий у Москві за підозрою в дачі хабара в особливо великому розмірі і
зараз знаходиться в СІЗО «Лефортово». Причину затримання в компанії Olymp не
коментують. «З огляду на відносини з сусідньою державою, сім'я Павла Климця
утримується від коментарів і просить ЗМІ не будувати будь-яких версій – це може
нашкодити, оскільки безпека і життя Павла Климця може бути під загрозою. Останні роки
Павло Климець відходив від справ у компанії, в планах була громадська діяльність», –
написала прес-секретар президента Olymp Юлія Трестер на своїй сторінці в Facebook. За
версією слідства, затримання не пов'язане з розглядами навколо «Чайки». Климець нібито
дав хабар, щоб повернути кримський лікеро-горілчаний завод «Бахчисарай», який йому
раніше належав, пише російський «Коммерсант». Корпоративні розборки. Паралельно
тривають суди й між власниками девелоперської компанії «Омокс». За даними Єдиного
реєстру Міністерства юстиції, в цьому бізнесі Олексію Кулагіну належить 9%, його дружині
Оксані Кулагиной – 7,3%. Мажоритарним акціонером є компанія «Консент капітал
менеджемент» (діє від свого імені і за рахунок активів ПВНЗІФ «Консент капітал фінанс»),
якій належить 83,6% капіталу девелоперської компанії. Бенефіціарами «Консент капітал
менеджемент» є Андрій Шишов, Наталія Шишова, Андрій Жабін і Анатолій Рудой. Останні
кілька років мажоритарні партнери намагаються отримати оперативний контроль над
компанією, який знаходиться в руках Олексія Кулагіна. На початку квітня їм це вдалося. За
словами Кулагіна, на зборах учасників «Омокс», який відбувся 2 квітня, «компанію було
переписано на геть інших осіб», а директором замість Олексія Кулагіна призначений Андрій
Жабін. Кулагіна і його дружину на ці збори не запросили. У ніч на 29 травня ЖК «Чайку»
захопило близько 200 чоловік спортивної статури, які заблокували виїзди з паркінгу, а
також входи і виходи з житлових будинків. Олексій Кулагін звернувся за допомогою до
правоохоронців і навіть до Генеральної прокуратури. Через кілька днів комплекс було
розблоковано поліцією, а генпрокурор Юрій Луценко відзвітував у Facebook, що
прокуратура разом з поліцією «відбили рейдерську атаку» на ЖК «Чайка».
За що точиться жорстка боротьба? >>>
© Христина Лисова
За матеріалами mind.ua

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



ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Есть все предпосылки наращивать инвестиции
в коммерческую недвижимость Украины

Нефьодов рассказал о новой коррупционной
тендерной схеме «Укравтодора»
26.05.2019

Даниил Владов, генеральный директор DCH Infrastructure and Real
Estate, расказал о финансовых результатах инвестиций в портфель
недвижимости и инвестиционных планах.
«Мы довольны результатами 2018 г. и результатами первого квартала 2019. Оборот
компании в среднем вырос на 10-15% в зависимости от направлений по сравнению с 2017
годом. По всей сети ТРЦ "Караван" наблюдается рост как арендной ставки, так и чистого
операционного дохода. В 2018г. сеть ТРЦ продемонстрировала рост чистого операционного
дохода на 13% в долларовом эквиваленте, и на 15% в гривне по сравнению с 2017 г. Общий
операционный доход по сети за 2018 г. составил 575 млн 280 тыс. грн. Арендные ставки в
среднем выросли на 15% в зависимости от объекта. Уровень вакантности составляет 2%.
Посещаемость ТРЦ в Днепре составила + 15%, Харькове +8%, Киеве – порядка +10%», расказал Даниил Владов. «Первый квартал оправдал наши прогнозы. Но в дальнейшем все
будет зависеть от политической и экономической ситуации в стране и, как следствие, курса
валют. Мы закладывали в своих прогнозах курс доллара, который несколько выше
действующего. Но в случае нестабильной ситуации расчет может все равно не оправдаться.
Тем не менее, мы уверены, что закончим этот год со знаком "плюс", даже по отношению к
предыдущему», - спрогнозировал гендиректор DCH Infrastructure and Real Estate. ...
Читать интервью полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Земля під «мостиком Кличка» вже в оренді під будівництво
готелю і розважального центру

06.06.2019

"Укравтодор" ввел в тендерную документацию требование, которое
делает невозможой честную конкуренцию. Об этом сообщил первый
заместитель министра экономики Максим Нефьодов.
"Служба автомобильных дорог в Хмельницкой области вписала в тендерную
документацию по закупке работ по строительству обхода г. Дунаевцы на участке дороги Т23-08 ожидаемой стоимостью 192,30 млн грн требование к участникам о дате выдачи
письма-отзыва от балансодержателей украинских дорог, датированного в срок не позднее
недели до конечного срока подачи тендерных предложений", - написал он на своей
странице в Facebook. Нефьодов пояснил, что к строительству дороги автодор допустит
только ту компанию, которая принесет выданную за последнюю неделю справку от самого
автодора или области, надо эту компанию допустить. "Легче было бы сразу указывать счет,
куда взятку переводить. Такое" свой к своему за своим ", потому что, сами понимаете, от тех
тендеров в ProZorro одна неприятность. И вообще - не надо вам те пути! Еще привыкнете к
качеству, будете скорость превышать! ", - иронизирует Нефедов.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО & URBAN SPACE DEVELOPMENT
 ОЗЕЛЕНЕННЯ


28.05.2019

П’ять ділянок Києва на 1,51 га по вул. Володимирський узвіз, 4, 6 та у
Центральному парку культури перебуває в оренді підприємств, пов’язаних з
бізнесменом-забудовником Дмітрієм Буряком.
Дані Кадастрової карти України та Єдиного держреєстру речових прав на нерухоме
майно свідчать, що у ПАТ «Будівельні технології» в оренді перебуває 0,75 га, у ТОВ «Етрекс»
– 0,76 га. Зокрема, дві ділянки 0,14 га та 0,61 га по вул. Володимирський узвіз, 4 до 20252026 рр перебувають в оренді ПАТ «Будівельні технології». Зауважимо, що на ділянці 0,61
га встановлено опори «мосту Кличка». Взагалі, будівництво цього мостового переходу
стало можливим завдяки договору, який у березні 2018 року замовник будівництва мосту
КП «Інженерний центр» КМДА підписав із підприємством «Будівельні технології». Згідно з
цим договором, який є у розпорядженні «Наших грошей», підприємство не заперечує і дає
згоду на проведення робіт на орендованій ним ділянці. А КП у свою чергу зобов’язалося «у
разі необхідності надавати необхідне сприяння землекористувачу» в розвитку проекту на
орендованій ділянці. Крім того, тут згадується договір ще з одним комунальним
підприємством – «Київське інвестиційне агентство», яке є замовником будівництва
канатної дороги, станція якої розміститься на цій же орендованій ділянці. Оренда цих 0,61
га під будівництво громадських будівель була поновлена «Будівельними технологіями»
через суд у 2017 році. На деяких фотографіях проекту «мосту Кличка» можна побачити
приміщення, які планують збудувати на цій землі. Крім того, в оренді ТОВ «Етрекс» до 20282029 років перебувають ділянки площею 0,22 га, 0,45 га по вул. Володимирський узвіз, 4 та
6, а також 0,09 га у Центральному парку культури та відпочинку. Ці ділянки фірма отримала
в оренду у 2003-2004 роках під будівництво адміністративного будинку, готелю та
розважального комплексу. У 2013 році «Етрекс отримав містобудівні умови та обмеження
на будівництво розважального комплексу на ділянці 0,09 га у парку. …
Читати повністю (фото, документи) >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Як відбудують колишній Центральний
гастроном на Хрещатику
30.05.2019

Містобудівна рада Києва схвалила проект реставрації будівлі
Центрального гастроному, яка згоріла влітку 2017 року. Про це повідомляє
служба новин порталу hmarochos.kiev.ua
Її відновлять за задумом архітектурного бюро VIHAREV architects & engineers, яке
брало участь у реставрації будинку купця Новікова на Подолі. Архітектори, які працювали
над проектом, кажуть, що головна мета будь-якої реставрації — збереження історичної
достовірності будинку, тому вона має проходити з «мінімальним втручанням». Зокрема, у
відновленому об’єкті майже не буде надбудов. Тут залишаться три оригінальні поверхи,
спроектовані київським архітектором Володимиром Ніколаєвим, а також задумане ним
оздоблення фасаду — мінімалістичне, з цегляним обрамленням вікон та відкритими
кутовими балконами. Втім, збереження історичної висотності сподобалося не всім
містянам. Натомість повністю зміниться дах будинку, де замість покатої покрівлі
облаштують великий оглядовий майданчик. За планами власника тут працюватимуть кафе
і ресторани. Перепланують також і внутрішній простір будинку, де раніше, за словами
історика Михайла Кальницького, розміщувалося до 70 мебльованих кімнат. Нове ж
призначення будівлі — торговельний комплекс із закладами обслуговування населення.
Відтак має зникнути внутрішній двір будівлі — історично П-подібний у плані. …
Читати повністю >>>
За матеріалами hmarochos.kiev.ua
Владелец сети ProStor решил расширить
ТРЦ Appolo в Днепре

У парку «Відрадний» продовжується розчищення
та благоустрій озера
28.05.2019

У парку «Відрадний» (Солом’янський район) тривають роботи з
розчищення та благоустрою озера, що були розпочаті наприкінці 2018 року.
Виконання цих робіт дозволить вберегти водоймище від висихання.
У цей час на озері проводиться монтаж берегоукріплення периметра водойми
шпунтовими палями. Тож після завершення їх встановлення розпочнуться роботи із
розчищення та поглиблення дна озера на всій його площі у 9,7 тис. квадратних метрів.
Також днями була проведена зустріч представників комунального об’єднання
«Київзеленбуд» із активістами та громадськими діячами, на якій спільно вирішили
встановити інформаційні щити із повною інформацією про заплановані роботи. Нагадаємо,
у червні минулого року Київський міський голова Віталій Кличко відкрив парк «Відрадний»
після реконструкції. У парку створили зелений лабіринт, облаштували нові доріжки,
встановили систему поливу. Також у зоні відпочинку поставили 100 нових лав та 100 урн,
облаштували нове сучасне освітлення. Є в оновленому парку і поле для міні-футболу,
дитячий майданчик для дітей дошкільного віку та унікальна велодоріжка, якою можна
їздити не тільки на велосипедах, а й на роликах, та скейтах.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua

 ВОДНІ ОБЄКТИ

КП “Плесо” продолжает раздавать бюджетные миллионы
подследственным подрядчикам
23.05.2019

В октябре 2017 года КП "Плесо" заказало у ЧП “Спец-ком” капитальный
ремонт элементов благоустройства Русановского канала на сумму в 5,2 млн
гривен, сообщает kievvlast.com.ua
В 2018 г. выяснилось: работы выполнены не были, а деньги присвоены участниками
коррупционной схемы. Удивительно, но открытое по этому поводу уголовное дело не
помешало “Плесо” отдать в конце 2018 г. этой же фирме 25 млн грн на ремонт элементов
благоустройства и расчистку водоема зоны отдыха “Черторой”. Правоохранители проводят
выемку документов у подрядчика. Как стало известно KV, решением от 22 апреля 2019 г. в
деле № 755/6389/19 Днепровский райсуд столицы предоставил Днепровскому управлению
Нацполиции Киева и Днепровской прокуратуре Киева разрешение на доступ к документам,
находящимся во владении ЧП “Спец-ком”. Как указано в материалах дела, 13 января 2018 г.
Днепровским управлением Нацполиции Киева в ЕРДР под №12018100040005723 были
внесены сведения об открытии уголовного производства по признакам нарушения,
предусмотренного ч.3 ст. 191 УК - присвоение, растрата или завладение чужим имуществом
путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное
повторно или по предварительному сговору группой лиц. Следствие установило, что в
октябре 2017 года ЧП “Спец-ком” одержало победу в тендерных закупках КП "Плесо" на
услуги по капитальному ремонту элементов благоустройства Русановского канала.
Согласно договору №821 от 30 октября 2017 г., их стоимость составила 5 млн 226 тыс. грн...
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua
 ОСВІТЛЕННЯ

10.06.2019

ООО "Континент" украинского бизнесмена, владельца сети магазинов
по продаже парфюмерно-косметической продукции ProStor, Вадима Тугая
инвестирует в расширение ТРЦ Appolo в Днепре.
"Строительство второй очереди Appolo идет согласно графику, планируем открытие
в ноябре текущего года. Объект будет состоять из трех уровней общей площадью 15 тыс.
кв. м, из них 10 тыс. кв. м будут отведены под аренду. В итоге общая площадь ТРЦ Appolo
составит порядка 50 тыс. и арендная 30 тыс. кв. м", - сообщил руководитель проекта
Валерий Калинковский. Как он уточнил, главным инвестором и заказчиком строительства
второй очереди ТРЦ Appolo является ООО "Континент". По словам Калинковского, на
сегодня уже подписаны договора аренды с оператором "Панета кино", который запустит в
объекте семизальный кинотеатр на 3 тыс. кв. м, и сетью ресторанов быстрого питания
McDonald's. Остальные арендаторы находятся на этапе подписания договоров с
эксклюзивным брокером ТРЦ Appolo – компанией UTG. Проект расширения также
предусматривает обновление первой очереди ТРЦ Appolo, запуск которой состоялся в 2009
году, подчеркивают в UTG. По данным брокера, реконцепция предусматривает обновление
состава арендаторов первой очереди путем расширения ритейла одежды и обуви, а также
создание специализированных зон товаров для детей и магазинов для дома, др. В объекте
планируется открыть магазины новых операторов, в том числе еще не представленных в
Днепре, что существенно усилит tenant-mix ТРЦ. Согласно концепции, разработанной
специалистами UTG, в новой очереди разместятся современные сетевые универмаги
одежды и обуви, а также большая зона ресторанов и фудкортов. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Масштабна модернізація системи мереж зовнішнього
освітлення у Києві продовжується
30.05.2019

Працівники КП «Київміськсвітло» виконують роботи з утримання та
відновлення освітлення. У таких районах, як Дарницький, Голосіївський,
Дніпровський та Солом’янський – виконується вагома частина всіх робіт.
Як пояснюють у комунальному підприємстві, зовнішнє освітлення тут застаріле,
лінії електромереж потребують замін та оновлення, а зовнішнє освітлення прибудинкових
територій за деякими адресами взагалі відсутнє. «Модернізація освітлення доріг – один із
способів убезпечити рух. На кількість і частоту ДТП незмінно впливають надійність
дорожнього полотна, кількість і організація розмітки та якість освітлення. Освітлення у
багатьох районах столиці вже зношене та застаріле. Тому ми прикладаємо максимум зусиль
для того, щоб зовнішнє освітлення Києва відповідало усім світовим стандартам, було
енергоефективне та функціональне», – зазначив директор КП «Київміськсвітло»
Володимир Круценко. На 2019 рік у бюджеті столиці передбачено понад 700 млн грн на
роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення. Кошти спрямовуються на
капітальний ремонт зовнішнього освітлення 151-го об’єкта для заміни ртутних та
натрієвих ламп на сучасне та енергоефективне LED-освітлення вулиць, прибудинкових
територій, парків, скверів тощо. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
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ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА

Аэропорт "Львов" с начала года увеличил
пассажиропоток на 51%

Проект ЄС оцінив обсяг ртутьвмісних
відходів в Україні
28.05.2019

Щорічно в Україні викидають біля 26 млн люмінесцентних ламп, що
містять близько 130 кг ртуті. Про це повідомляє Представництво
Європейського Союзу в Україні.
Ще близько 40 кг ртуті потрапляє у довкілля через відходи електронного та
електричного обладнання, йде мова в аналітичному звіті «Про оцінювання обсягів
ртутьвмісних відходів та рекомендації щодо впровадження Мінаматської конвенції в
Україні». Звіт підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах проекту
«Українське громадянське суспільство за європейське поводження з відходами». В Україні
відсутні обмеження щодо використання ртутьвмісної продукції, немає класифікації
ртутних відходів та визначених методів їхнього перероблення, відсутній централізований
збір ртутьвмісних відходів від населення: відпрацьованих люмінесцентних ламп,
батарейок, пошкоджених ртутних термометрів тощо. Через це значна частина відходів
потрапляє до сміттєвих баків і вивозиться на звалища. За думкою експертів проекту ЄС,
Україні вкрай важливо ухвалити розроблені проекти закону про управління відходами,
який передбачає роздільний збір ртутьвмісних відходів; закону про відходи електронного
та електричного обладнання, підготовленого в межах проекту ЄС Twinning «Впровадження
системи управління відходами електричного та електронного обладнання в Україні»;
закону про батареї, батарейки та акумулятори та інші нормативні акти. Ключовим кроком
для вирішення проблеми ртутьвмісних відходів стане приєднання України до Мінаматської
конвенції, що спрямована на поступову відмову від застосування ртуті. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Представництва ЄС в Україні
На заводі «ЕНЕРГІЯ» обговорили реалізацію проекту
системи хімічної очистки димових газів
28.05.2019

Модернізація обладнання заводу «Енергія» та встановлення системи
хімічного очищення газів дозволить досягти європейських екологічних
стандартів для підприємства.
Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро
Пантелеєв під час зустрічі з представниками іноземних посольств та представництв, а
також міжнародних фінансових організацій. Зустріч відбулась за участю віце-прем’єр
міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, а
також колективу КП «Київтеплоенерго». Зокрема, міжнародним партнерам презентували
стратегію розвитку та план модернізації сміттєспалювального заводу. «Енергія» – єдиний в
Україні діючий сміттєпереробний завод. Він приймає і переробляє близько 25% від
загальної кількості відходів Києва. Завод не лише здійснює утилізацію сміття, а ще й за
рахунок отриманої від спалення теплової енергії забезпечує опаленням і гарячою водою
житлові будинки на Позняках», – повідомив Петро Пантелеєв. Він нагадав, що у травні 2018
року завершена 17-річна угода між Київською міською державною адміністрацією та ПАТ
«Київенерго». Завод «Енергія» повернувся у безпосереднє управління міста: були повернуті
2,7 тис. км теплових мереж, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, котельні, станції теплопостачання, теплові
пункти, а також сміттєспалювальний завод «Енергія». Завод розпочав роботу ще 32 роки
тому, і понад 80% обладнання вже відпрацювало свій ресурс і потребує модернізації. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами КП «Київтеплоенерго»
У липні запускають 5 сортувальних станцій і
роздільний збір сміття для киян
11.06.2019

В Києві з липня запрацюють 5 сміттєсортувальних станцій, а у дворах
багатоповерхівок встановлять контейнери для роздільного збору сміття.
Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Спочатку це будуть ємності для скла, сухих промислових відходів та органічних
відходів. «Вони розташовані в різних куточках міста і поки що їх потужність не буде
великою. З часом вона зростатиме, – пояснює Петро Пантелеєв. – Станції створено за кошти
перевізників. Спочатку туди потраплятиме сміття на сортування, а потім залишки
відвозитимуть на захоронення, або спалення. Дуже часто бачимо нині картину, як один
сміттєвоз забирає вже відсортований непотріб. Такого більше не буде. У перевізників
працюватимуть спеціально марковані машини, аби випорожнювати спеціалізовані
контейнери». Петро Пантелеєв наголосив, що нині у місті не будуть встановлювати одразу
велику кількість баків для роздільного збору непотребу біля житлових будинків. Їх
поставлять спочатку там, де мешканці готові і будуть самі відокремлювати відходи. Адже
багато містян ще користуються тими ж сміттєпроводами, або не хочуть зовсім
відокремлювати навіть суху фракцію відходів від органічної. «Поступово місто
збільшуватиме кількість контейнерів у дворах», – говорить Петро Пантелеєв. Він також
повідомив, що місто днями відправить на переробку у Польщу першу велику партію
зібраних містом використаних батарейок, адже в Україні їх переробкою не займається
жодне підприємство. Але заходи із збору батарейок у Києві триватимуть постійно.
Читати повністю >>>
За матеріалами vechirniy.kyiv.ua
В Киеве на Троещине построят мусороперерабатывающий комплекс
11.06.2019

Мусороперерабатывающий комплекс будет способен перерабатывать
700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки, сообщил заместитель
председателя КГГА Петр Пантелеев.
Предприятие построят возле ТЭЦ-6 в Деснянском районе. "В октябре 2017-го были
принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019-го – Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не
менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для
Киева. Это комплексный документ, соглашенный с Минрегионом и Минприроды", - сказал
Пантелеев. Создание комплекса связано с необходимостью закрыть полигон твердых
бытовых отходов №5 возле села Подгорцы Киевской области. Народный депутат Борислав
Береза написал в Facebook, что вместо перерабатывающего комплекса будет свалка. "После
того, как киевское руководство приняло решение, что на Троещине построят
мусороперерабатывающий завод, это же руководство обещает, что завода не будет. Значит,
стопроцертно будут строить, в худшем варианте соединив его со свалкой", - написал он в
Facebook. 14 сентября 2018-го на полигоне ТБО №5 активисты и неравнодушные жители
села Подгорцы Обуховского района Киевской области в очередной раз просили высших
чиновников решить вопрос ликвидации полигона ТБО №5. Призывали общественность и
СМИ обратить внимание на проблему их родного села.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
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02.06.2019

МА "Львов" за 5 мес. т.г. принял и отправил 722,3 тыс. пассажиров,
что на 51,2% больше, чем за аналогичный период 2018 г. С начала 2019 г.
количество рейсов возросло на 28,9% и составило 6 820.
За пять месяцев 2019 года было обслужено 647,8 тыс. пассажиров международных
(+61%) и 74,5 тыс. пассажиров внутренних рейсов (-1,1%). В мае услугами аэропорта
"Львов" воспользовались 197,7 тыс. пассажиров, что на 49,4% больше, чем в мае прошлого
года, когда аэропорт обслужил 132,3 тыс. пассажиров. В международном сообщении было
отправлено и принято 179,2 тыс. пассажиров (+56,9%), во внутреннем - 18,5 тыс. (+2,2%). В
мае было осуществлено 1739 рейсов, что на 32,1% больше мая 2018 года. Ранее сообщалось,
что пассажиропоток международного аэропорта Львов в апреле 2019 года вырос на 48,2%
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 155,2 тыс. пассажиров. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Аэропорту "Борисполь" грозит дефолт из-за решения КМУ
об уплате дивидендов в размере 90%
03.06.2019

РА IBI-Rating внесло долгосрочный кредитный рейтинг ГП "МА
"Борисполь" (текущий уровень - uaAAA) в Контрольный список рейтингов и
изменил его прогноз со "стабильный" на "негативный".
Указанное рейтинговое действие обусловлено принятием КМУ решений, которыми
для части государственных предприятий (в том числе ГП "МА "Борисполь") базовый
норматив отчисления части прибыли за 2018 год, направляемой на выплату дивидендов,
был повышен с 40% до 90%. "Изменение указанной нормы имеет важное значение не
только для реализации уже начатых и запланированных инвестиционных проектов ГП "МА
"Борисполь", но и для обеспечения бесперебойного, безопасного и качественного
функционирования инфраструктуры", - говорится в сообщении. Повышение отчислений
уменьшит объем оборотных средств предприятия, существенно ухудшив ликвидность, что
будет иметь значительный отрицательный финансовый эффект и может сказаться на
способности своевременно и в полном объеме выполнять долговые обязательства. "При
сохранении нормы о принудительном изъятии у аэропорта 90% прибыли, предприятию
придётся взять кредит, даже чтобы обслуживать проценты по "японскому кредиту",
обеспеченному госгарантией. Такая ситуация не только блокирует стратегические планы
развития аэропорта, но и ставит под угрозу реализацию даже текущих проектов- паркинга,
галереи, перрона. Такие решения госорганов создают искусственный кризис", - заявил в
комментарии Delo.ua финансовый директор аэропорта "Борисполь" Кирилл Звонарев. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Аеропорт замовив рідній фірмі екс-«украерорухівця»
систему посадки за 74 мільйони
04.06.2019

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» Запорізької міської ради за
результатами тендеру замовило ТОВ «Науково-виробниче підприємство
«Техвестсервіс» систему посадки за 73,89 млн грн.
До кінця 2020 р. поставлять обладнання виробництва фірми «Thales» (Німеччина): за
31,42 млн грн. – обладнання азимутально-далекомірного радіомаяка DVOR/DME; за 26,78
млн грн. – систему інструментального заходу літаків на посадку ILS-420 у складі курсового
радіомаяка LLZ-421 та глісадного радіомаяка GP-422; за 7,57 млн грн. – далекомірний
радіомаяк DME-415; за 3,96 млн грн. – три дизель-генераторні установки у контейнерах по
1,10 млн грн.; за 3,49 млн грн. – супровідні послуги з монтажу, підключення і налаштування;
за 0,68 млн грн. – послуги з підготовки експлуатаційних кадрів. Гарантійний строк складає
півтора року після поставки або рік після приймальних випробувань. Ціна угоди на 2%
нижча за очікувану вартість закупівлі у 75,61 млн грн. Нагадаємо, у 2017 році аеропорт
«Запоріжжя» замовив «Техвестсервісу» систему посадки в іншій комплектації за 36,34 млн
грн. Вона включала систему інструментального заходу літаків на посадку ILS-420 та
далекомірний радіомаяк DME-415, супровідні послуги і дешевші дизель-генератори SDMO
T-12K по 897 тис грн. Згодом той договір продовжили до кінця 2019 р. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Міжнародний пасажиропотік аеропорту "Харків"
за п'ять місяців зріс на 34%
07.06.2019

Пасажиропотік Міжнародного аеропорту «Харків» у травні 2019 р.
склав 114 тисяч осіб. Це на 28% більше, ніж в травні минулого року, коли
його послугами скористалися 88,9 тисяч пасажирів.
Найбільше зростання припало на міжнародні напрямки - їх пасажиропотік зріс на
34% і становив 95,1 тисячі осіб. Це обумовлено, зокрема, розширенням географії перельотів
з аеропорту. За травень відкрилися прямі регулярні рейси в Баку від Buta Airways, в
Барселону і Ларнаку від SkyUp Airlines, а також стартували сезонні рейси в Бодрум
(Туреччина), Даламан (Туреччина), Монастір (Туніс). Найпопулярнішими напрямками стали
Анталія, Київ, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх, Відень, Варшава, Тель-Авів, Вроцлав, Гданськ і
Дортмунді. Всього за місяць авіакомпанії здійснили 480 вильотів з аеропорту, це на 21%
більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли кількість вильотів становила 397. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Аеропорт «Вінниця» реконструюють
за 1 млрд грн
11.06.2019

Комунальне підприємство Аеропорт Вінниця оголосило тендер на
реконструкцію аеродрому очікуваною вартістю 998,11 млн грн. Відповідне
оголошення розміщене в системі ProZorro.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 8 липня, аукціон призначений на
13 серпня. На реконструкцію аеропорту в Вінниці планують витратити 2,2 млрд грн.
Модернізація дозволить збільшити пасажиропотік, урізноманітнити напрямки польотів, а
також закладе основу для створення логістичного хаба. В першу чергу будівництва
інвестують 1,01 млрд грн, у другу - 1,19 млрд грн. У 2019 заплановано профінансувати такі
заходи: реконструкцію покриття злітно-посадкової смуги; реконструкцію рульової доріжки
№?3; часткову реконструкцію перону; освітлення перону першої черги (проведуть шляхом
реконструкції існуючих щогл); оновлення водостічної системи і очисних споруд в районі
частини перону і льотної зони; оновлення світлосигнального обладнання другої категорії з
одного напрямку (МКлос-3/2); радіотехнічне забезпечення польотів, радіомаякову системи
посадки другої категорії з одного напрямку (МК пос-312) і DVOR / DME; …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
МОРСЬКІ & РІЧКОВІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Людина Гройсмана затримує зарплату працівникам
Дунайського пароплавства

Авіакомпанія SkyUp отримала
восьмий літак
09.06.2019

Восьмий літак SkyUp з реєстраційним номером UR-SQG прибув в
київський аеропорт Бориспіль 7 червня. Про це avianews повідомив
співвласник авіакомпанії Олександр Альба.
За інформацією з українського реєстру цивільних повітряних суден, борт випущений
в 1999 році, має заводський номер 30071. Раніше польоти на цьому літаку виконували
китайські авіакомпанії China Southwest Airlines і Air China. Після завершення експлуатації в
Китаї літак хотіла використовувати російська авіакомпанія "Якутія" під реєстрацією VPBGA. Він був пофарбований в ліврею авіаперевізника, але польотів в "Якутії" не виконував.
Літак авіаперевізник позиціонує як резервний, який буде виконувати Ad-Hoc чартери разові чартери на замовлення корпоративних клієнтів. Раніше авіакомпанія планувала його
отримати до кінця травня. Згідно з оголошеними планами, перший рейс борт UR-SQG
повинен був зробити вже 8 червня 2019 року за маршрутом Київ - Шарм-ель-Шейх. Після
надходження восьмого літака флот SkyUp включатиме шість Boeing 737-800 і один Boeing
737-700, пофарбованих в стандартну ліврею авіакомпанії, і один Boeing 737-700, який має
спеціальну ліврею футбольного клубу "Шахтар".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Доход "Авиалиний Антонова"
вырос на 24%
10.06.2019

Авиакомпания "Авиалинии Антонова", ведущий мировой оператор
тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн,
с начала 2019 года значительно увеличила доход.
"Доход "Авиалиний Антонова" за январь-апрель по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличился на 24%, в том числе благодаря самостоятельной
работе предприятия по программе SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) с января этого
года", - сообщили в ГП "Антонов". При этом на предприятии уточнили, что за четыре месяца
2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года абсолютный тоннаж груза
снизился на 9%. Однако общий грузооборот увеличился на 3%, а общий налет парка
авиакомпании вырос на 18%. Как отметили в ГП "Антонов", на сегодня, "Авиалинии
Антонова" выступают лидером мирового рынка авиаперевозок сверхтяжелых и
негабаритных грузов с долей 66,7% в общем объеме перевозок. В то же время доля
российской "Волга-Днепр" оценивается в 29,12%, арабской Maximus (ОАЭ) - в 4,18%. Среди
ключевых приоритетов "Авиалиний Антонова" на ближайшую и среднесрочную
перспективу в ГП называют дальнейшее наращивание работ по программам модернизации
флота "Русланов" компании, а также импортозамещения российских комплектующих. …
Читать полностью >>>
По материалам trust.ua
SkyUp работает в обычном режиме, а истец никогда
не покупала у лоукостера билеты
12.06.2019

Украинская авиакомпания «SkyUp Airlines», лицензия которой была
приостановлена постановлением Барышевского районного суда Киевской
области, работает в обычном режиме.
Как сказано в сообщении авиакомпании, рейсы выполняются согласно заявленному
расписанию. «В связи с сообщениями о приостановке лицензии SkyUp Airlines сообщаем:
данное Постановление уже обжаловано авиакомпанией в Киевском апелляционном суде и в
ближайшее время должно быть пересмотрено, поскольку не имеет под собой никаких
законных оснований», – говорится в сообщении. В сообщении на сайте украинского
лоукостера говорится, что основанием для принятия Постановления о приостановлении
лицензии стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и
соответственно никогда не был ее клиентом. «Учитывая абсурдность и неправомерность
действий суда, данное Постановление было обжаловано авиакомпанией SkyUp Airlines в
Киевском апелляционном суде 05.06.2019 года. В ближайшее время Постановление должно
быть пересмотрено в апелляционном порядке, поскольку оно не имеет под собой никаких
законных оснований. Кроме того, суд данной инстанции не имел права выносить
Постановление о приостановлении действия лицензии на право осуществления
хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку
регуляторами в сфере авиаперевозок является Министерство инфраструктуры Украины и
Госавиаслужба Украины. Неправомерность действий судьи подтверждает тот факт, что
основанием для принятия им Решения о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp
Airlines стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и
соответственно никогда не был ее клиентом», – заявили в компании. Как сообщалось,
Барышевский суд Киевской области вынес решение о приостановлении действия лицензии
украинской авиакомпании SkyUp Airlines. …
Читать полностью >>>
По материалам unian.net

Читайте также! Атака на SkyUp. Почему компания
продолжит летать, несмотря на решение суда >>>

 АВІАСЕРВІС

Кабмин сменил главу госпредприятия
"Украэрорух"
05.06.2019

Кабинет министров назначил заместителя директора по управлению
активами "Украэроруха" Александра Доценко временно исполняющим
обязанности директора предприятия.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 5 июня. Ранее
должность и.о. директора "Украэроруха" занимал Дмитрий Бабейчук, назначенный 18 июня
2014 г. Министерством инфраструктуры. До работы в "Украэрорухе" он возглавлял один из
департаментов Госавиаслужбы. Как сообщалось, Кабинет министров 31 октября утвердил
финансовый план государственного предприятия обслуживания воздушного движения
Украины ("Украэрорух") на 2019 г. Согласно тексту финплана, чистый доход предприятия в
2019 г. планируется в объеме 4,085 млрд грн. Чистая прибыль запланирована в объеме
130,2 млн грн, EBITDA – 285,1 млн грн, рентабельность EBITDA – 7%. По результатам
выполнения финплана ожидается, что "Украэрорух" перечислит в госбюджет, местные
бюджеты и целевые фонды 1,157 млрд грн, что на 35% больше, чем в плане на текущий год.
"Украэрорух" создан в 1992 г. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному
обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного
движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое
обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и
аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха"
охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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28.05.2019

Капітани і механіки річкових груп суден ПрАТ "Українське Дунайське
пароплавство" звинувачують керівництво компанії в порушенні їх прав,
зокрема хронічній затримці виплати заробітної плати.
Текст відкритого листа, адресованого голові правління ПрАТ "УДП" Дмитру Чалому,
опублікувало місцеве видання Бессарабія.ua. 35 підписантів зажадали в тритижневий
термін організувати зустріч керівництва "УДП" зі старшим командним складом флоту при
особистій присутності Чалого. Головні вимоги капітанів і механіків - погасити
заборгованість із зарплати і своєчасно здійснювати виплату екіпажам суден, що
знаходяться в рейсі. "Через нестачу запасних частин і відсутність фінансування ремонту
флот зупиняється. На сьогоднішній день 21 судно стоїть в очікуванні докового ремонту та
закупівлі змінно-запасних частин", - також йдеться в тексті листа. Заборгованість із
виплати зарплати існує як перед працівниками річкового флоту, що займається
вантажоперевезеннями, так і перед працівниками пасажирського флоту. Заборгованість
перед співробітниками у гривні становить декілька місяців, у іноземній валюті - з 2018 р.
Нагадуємо, "Українське дунайське пароплавство" очолює Дмитро Чалий. Він був
призначений на посаду 15 березня 2018 р. поза конкурсом. Міністр інфраструктури
Володимир Омелян в інтерв’ю ЕП назвав це призначення "політичним рішенням". Чалий у
2016-2017 рр. працював заступником директора морського торгового порту "Чорноморськ"
і Одеського МТП, а перед цим - комерційним директором "Укрпошти". В Одеському
морському торговому порту і в "Укрпошті" Чалий був заступником Ігоря Ткачука.
Вінницький бізнесмен Ткачук очолював "Укрпошту" з грудня 2014 року. Це брат народного
депутата від "Блоку Петра Порошенка" Геннадія Ткачука. За словами нардепа від БПП
Сергія Лещенка, Геннадій Ткачук входить в групу, яка орієнтується на прем'єр-міністра
Володимира Гройсмана. Ігор Ткачук був одним з транспортних перевізників у Вінниці,
мером якої Гройсман був до переїзду в Київ у 2014 році на посаду віце-прем'єр-міністра. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Понад 3,5 млрд грн інвестовано АМПУ у розвиток портової інфраструктури:
з 2015 року інвестиції збільшилися у 3,3 раза
31.05.2019

Міністр інфраструктури Володимир Омелян разом з головою ДП
«Адміністрація морських портів України» Райвісом Вецкагансом та
керуючим директором Міжнародної асоціації портів та гаваней Патріком
Верховеном взяли участь у круглому столі «Розвиток портової
промисловості: переговори практиків».
Захід організовано Європейською Бізнес Асоціацією в рамках Українського
портового форуму 2019 у м. Одеса. Міністр інфраструктури відзначив, що портова галузь
відіграє ключову роль у зростанні української економіки та є частиною транспортної
системи ЄС: «Загальний дохід, сформований ринком послуг у морських портах України за
даними останньої звітності, становив щонайменше 1,7 млрд доларів США, що дорівнює 2 %
внутрішнього валового продукту країни. Мені було особливо радісно, що минулого тижня
під час Транспортного діалогу високого рівня Україна-ЄС, Єврокомісія чітко зазначила, що
інфраструктурний транспортний коридор ЄС з цього року завершується на східному
кордоні України, а не на західному», - заявив Володимир Омелян. Міністр інфраструктури
підкреслив, що міністерством багато зроблено для забезпечення сталого розвитку портової
галузі: «У 2018 році прийнято нову редакцію Морської доктрини України на період до 2030
року, надано на розгляд Уряду Стратегію розвитку морських портів України на період до
2038 року, утворено Морську адміністрацію та забезпечено її функціонування. Ми успішно
пройшли аудит Міжнародної морської організації (IMO). Україна показала один із
найкращих результатів серед країн Європи. Наразі ми працюємо над подальшою
інтеграцією морських портів у міжнародну мережу TEN-T, як шлях забезпечення реалізації
умов Угоди про Асоціацію - а далі єдине морське вікно, транзитні маршрути, safe sea net та
інше». Міністр повідомив, що у 2019 році Адміністрація морських портів України планує
завершити виконання власних зобов’язань за п'ятьма великими інфраструктурними
проектами у п'яти портах. Загальна сума інвестицій АМПУ та бізнесу за весь період їх
реалізації має скласти понад 16 млрд грн. Понад 3,5 млрд грн інвестовано АМПУ у розвиток
портової інфраструктури: з 2015 року інвестиції збільшилися у 3,3 раза. Понад 100 млн
доларів інвестовано АМПУ в розвиток портів за 2 останні роки. Без малого мільярд доларів $ 926,65 млн - саме стільки портова галузь України залучить в найближчі кілька років.
Найбільша частка цієї суми - проекти державно-приватного партнерства. 30 проектів на
більш як один мільярд доларів. Саме стільки сьогодні налічує Інвестиційний портфель
АМПУ і бізнесу в портах. Міністр інфраструктури зазначив, що результатом роботи
міністерства та Адміністрації морських портів є стабільне зростання позицій українських
портів в рейтингу глобальної конкурентоспроможності Світового економічного форуму +16
пунктів в 2018 році, який вивів українські порти на 77 місце. Володимир Омелян наголосив
на важливості європейської інтеграції транспортної системи України: «Відповідно до
опублікованих Єврокомісією у листопаді 2018 року карт транспортних коридорів мережі
TEN-T, що розповсюджуються на території країн Східного партнерства, в тому числі і на
Україну, вітчизняна транспортна мережа стає частиною стратегічних транспортнологістичних коридорів ЄС й братиме активну участь в розвитку транспортного коридору у
сполученні Європа – Азія. На даний момент ми зосереджуємо свої зусилля на підготовці
інвестиційних проектів, включених до Індикативного інвестиційного плану TEN-T. Зокрема,
до даного плану включено 9 стратегічних проектів морської галузі на загальну суму 873
млн євро, зокрема 5 проектів щодо реконструкції причалів, проведення
днопоглиблювальних робіт у портах Південний та Чорноморськ». «В той же час, портова
галузь – пілотна для абсолютно нового інструменту залучення інвестицій – концесії, і ми
будемо підтримувати їх для залучення світових операторів і досконалих технологій. На
сьогодні портова галузь стоїть перед викликом впровадження такої моделі
господарювання. Так, зокрема, в рамках вимог діючого Закону України «Про концесії»,
вживаються заходи із формування конкурсної комісії для визначення концесіонера для
державного майна ДП «Херсонський морський торговельний порт» та ДП «Стивідорна
компанія Ольвія», а також заходи щодо ініціювання концесійних проектів в морських
портах Південний та Чорноморськ. Реалізація концесійних проектів також передбачена
Індикативним інвестиційним планом TEN-T», – заявив Володимир Омелян. Міністр
запевнив, що Міністерство і надалі продовжуватиме розвиток портової галузі України. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Мажоритарий Кременчугского речпорта принудительно
выкупит акции миноритариев
03.06.2019

ООО "Металокомплекс" в лице директора Петра Герасименко
принудительно выкупит у миноритариев акции в рамках процедуры
squeeze-out по цене 60,29 грн за штуку при номинальной стоимости 0,35 грн.
Такая информация содержится в публичном безотзывном требовании от 31 мая
2019 года, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно Единому реестру юридических и
физических лиц, всего в списке акционеров общества числится 132 лица. Кременчугский
речной порт - транспортное предприятие, основанное в Кременчуге (Полтавская область) в
1993 году. Специализируется на добыче и реализации речного песка, производстве и
реализации бетона и бетонных смесей, перевозке и хранении грузов, обслуживании
транзитного флота, а также на судоремонтных работах. Ранее ЦТС писал о том, что
мажоритарии "Укрречфлота" принудительно выкупят акции по цене 3,33 гривен за штуку
при номинальной стоимости 0,35 грн. В конце апреля стало известно, что Китай выделит
340 млн долларов на строительство моста через Днепр в Кременчуге. В ходе форума "Один
пояс, один путь", который проходит сейчас в Китае, украинская сторона подписала
меморандум о сотрудничестве.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Победители конкурсов на концессию портов "Ольвия" и "Херсон"
откроют дочерние компании в Украине
03.06.2019

АМПУ и Мининфраструктуры планируют объявить конкурсы по
передаче в концессию стивидорной компании "Ольвия" и Херсонского МТП
в июне-июле 2019 г. Об этом говорится в сообщении АМПУ.
Как отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, основная задача
пилотных проектов - привлечь наилучшие международные практики и технологии в
украинские порты. На проведение конкурса и определение победителя действующее
законодательство дает чуть более трех месяцев. С победителями будут подписаны
договоры, сторонами которых станут: Министерство инфраструктуры Украины,
Администрация морских портов, компания-победитель конкурса, а также предприятие
(SPV), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для
реализации проекта. Старший инвестиционный советник IFC Олег Кудашов рекомендовал
инвесторам, которые планируют принять участие в конкурсе, начинать подготовку заявок
уже сейчас. "Многие инвесторы отмечали, что 60 дней для подачи заявок – это слишком
короткий период, но поскольку новый закон о концессии еще не принят, мы имеем такие
рамки. Поэтому подготовку нужно начинать уже сейчас", – отметил Кудашов. Также
разработчики пилотных проектов проинформировали инвесторов, что при подготовке к
конкурсу были учтены рекомендации представителей бизнеса и АМПУ. "Концессионный
проект должен быть выгодным для всех участников, и команда международных
консультантов обеспечивает постоянный диалог со всеми сторонами. Администрация
морских портов Украины передаст концессионеру причалы и другую инфраструктуру. Для
нас важно выполнение будущим инвестором обязательств по текущему и капитальному
ремонтам на протяжении всего срока реализации проекта, а также планов по наращиваю
грузопотоков, через эти порты", – подчеркнул руководитель Администрации морских
портов Украины Райвис Вецкаганс. В соответствии с мнениями потенциальных участников
в рамках проведения IFC так называемый market sounding для увеличения числа
потенциальных участников конкурса требование о необходимости опыта работы с грузами
в портовой отрасли расширили, включив в допустимый опыт всю номенклатуру грузов.
Также в рамках реализации концессионного проекта предполагается переходной период
сроком до двух лет на протяжении которых концессионер сможет подготовить и
согласовать непосредственно инвестпроект, оформить лицензии и другие необходимые
разрешительные документы, провести инвентаризацию имущества, передающегося в
концессию. Основные условия пилотных концессионных проектов остались неизменными:
обязательные инвестиции в развитие обоих портов в размере порядка $60 млн для проекта
в Ольвии и $8 млн – для проекта в Херсоне, выделение средств в размере не менее 5% от
объема капитальных инвестиций (CapEx) на развитие транспортной инфраструктуры
городов, в которых расположены порты и соблюдение социальных обязательств перед
сотрудниками предприятий, которые передаются в концессию. Кроме этого ожидается
значительный рост грузооборота и увеличений отчислений в местные бюджеты.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Один из мировых лидеров контейнерных перевозок компания
Maersk не вернется в Одесский порт
05.06.2019

По словам руководителя компании Maersk Ukraine Романа Колоянова,
отказ компании от сотрудничества с Одесским МТП обусловлен
«неподходящими условиями работы» и политикой порта.
«Послушайте отзывы тех, кто работает в Одесском порту и подумайте, почему мы
оттуда ушли», - заявил Колоянов в ходе прошедшего в Одессе Украинского портового
форума. Известно, что компания Maersk Line прекратила сотрудничество с Одесским
морским портом в апреле 2018 года. Сейчас она работает с двумя другими портами
Большой Одессы – Черноморск и Пивденный. В 2018 году компания Maersk Line обеспечила
24,2% всего контейнерного грузопотока портов Украины – грузопоток составил 168 208
TEU. В апреле 2019 г. порт ТИС - крупнейший частный порт в Украине - принял первое
судно сервиса ME3 от мирового лидера контейнерных перевозок Maersk. Как собщалось
ранее, Maersk Ukraine ожидает снижения темпов роста рынка контейнерных перевозок в
Украине в 2020 году. Такое заявление сделал генеральный директор Maersk Ukraine Роман
Колоянов в кулуарах Ukrainian Port Forum 2019. "Этот год будет последним годом
активного роста рынка контейнерных перевозок, поскольку сейчас мы все еще
восстанавливаемся после падения грузопотока в 2014-2015 годах. При этом 2020 год будет
сильно зависеть от того, каким будет экономический климат в стране. Если придут
инвестиции - рост будет. Если инвестиций не будет - темпы роста существенно
замедлятся", - сообщил Колоянов. Гендиректор Maersk Ukraine считает, что большая часть
роста контейнерных перевозок произойдет за счет увеличения доли морских перевозок.
"Насколько мне известно, железная дорога сейчас используется с практически полной
загрузкой. На сегодня она слишком сильно прирасти не сможет именно из-за ограниченной
пропускной способности. Поэтому в Украине основной приток контейнеров все-таки
пойдет через море", - отметил Колоянов. Суда Maersk Line работают с портом "Черноморск"
и портом "Южный". В 2018 году Maersk Line через украинские порты перевезла 206,37 тыс.
TEU, увеличив результат на 2,3% по сравнению с 2017 годом.
Читать полностью >>>
По материалам vedomosti.od.ua
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Україна намагається залучити контейнерні перевезення
з Китаю транзитом через свою територію
23.05.2019

Україна готова представити найвигідніші умови, щоб забезпечити
контейнерні перевезення з Китаю транзитом по залізниці. Про це заявив
керівник УЗ на конференції CSCMP EUROPEAN CONFERENCE 2019.
При цьому такий варіант може стати зручніше, швидше і дешевше, ніж нині діючі
маршрути. Вже зараз спостерігається завантаженість основного прикордонного переходу
на маршруті, по якому виконуються основні залізничні контейнерні перевезення з Китаю в
Європу – Брест-Малашевич. Крім того, через зношеність інфраструктури доводиться
періодично проводити ремонтні роботи, що також обмежує пропускну здатність. Україна
готова запропонувати кілька альтернативних маршрутів доставки вантажів з Китаю, при
цьому, на думку керівника Укрзалізниці, найбільш перспективним є Транскаспійський
транспортний коридор: цей транспортний коридор дозволяє налагодити контейнерні
перевезення з Європи не тільки в Китай, але і в країни Середньої Азії…
Читати повністю >>>
За матеріалами cargo-ukraine.com
Україна, Білорусь і Литва запустять новий
контейнерний поїзд
27.05.2019

Україна, Білорусь і Литва запустять новий контейнерний поїзд
Containerships train, проінформувала прес-служба АТ "Укрзалізниця". Про це
повідомляє "Європейська правда".
Керівники залізниць України, Білорусі та Литви й товариств Containerships
(Україна), компаній Intermodal Container Service і LG CARGO (Литва) 28 травня 2019 року
підпишуть угоду про реалізацію нового проекту - організацію перевезень контейнерів у
складі контейнерного поїзда Containerships train у сполученні Литва-Білорусь-Україна й
назад. Як повідомлялося, на початку квітня "Укрзалізниця" запустила новий регулярний
контейнерний поїзд зі станції Нижньодніпровськ-Вузол до станції Славкув (Польща), який
став 19-м контейнерним поїздом, що курсує на постійній основі територією України, з них
вісім - транзитні. Контейнерні перевезення "Укрзалізниці" у 2018 р. сягнули 334 963 TEU,
що на 13% більше за обсяг 2017 р. Збільшення відбулося у всіх видах сполучення:
транзитному - на 24%, експортному - на 17%, внутрішньому - на 11% та імпортному - на 8%.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
АО "Укрзализныця" передаст все железнодорожные
вокзалы в одну компанию
28.05.2019

В "Укрзализныце" подготовили дорожную карту по созданию филиала
"Вокзальная компания", которая должна начать работать до конца 2019
года. Об этом сообщает biz.censor.net.ua
"Наша цель – усовершенствовать систему управления вокзалами, повысить эффективность их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций. К
главным целям относится и сокращение финансовых затрат. Приведу только одну цифру,
что свидетельствует о необходимости изменений: отрицательный финансовый результат
деятельности вокзалов филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" за 2018 г.
составил 405 млн грн", – сказал директор по стратегическому развитию и инвестиционной
политики "Укрзализныци" Антон Саболевский. В компании планируют три этапа реорганизации. Сначала в филиал будут переданы внеклассные вокзалы, которые сейчас находятся
в управлении филиала "Пассажирская компания". Далее будут переданы поэтапно объекты
I-III класса региональных филиалов. Всего на І этапе произойдет передача 106 вокзалов. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Кабмін затвердив стратегію "Укрзалізниці"
на 2019-2023 рр.
12.06.2019

На засіданні 12 червня Кабінет міністрів затвердив стратегію
акціонерного товариства "Укрзалізниця" на 2019 - 2023 рр. Відповідні
документи є у розпорядженні РБК-Україна.
У стратегії прописані підходи, за допомогою яких протягом наступних років повинна
здійснюватися системна структурна реформа "Укрзалізниці". Стратегія зосереджена на
підготовці "Укрзалізниці" до конкуренції з приватним сектором. Зокрема, документ
передбачає створення сприятливих умов для якісних і кількісних вимог держави до
залізничних перевезень. Він також сприятиме утриманню міцної фінансової стабільності
компанії, забезпечення безпеки перевезень та ряду інших вимог. Нагадаємо, раніше голова
Державної регуляторної служби (ГРС) Ксенія Ляпіна заявила, що новий підхід до
формування тарифів на залізничні вантажоперевезення має обговорюватися при
максимальному залученні представників усіх галузей, які користуються послугами
"Укрзалізниці" (УЗ) для транспортування вантажів. Крім того, у січні 2019 року
Антимонопольний комітет України визнав "Укрзализныцю" монополістом. За
результатами дослідження було встановлено домінуюче становище УЗ з часткою 100% на
ринках: надання в користування інфраструктури залізничного транспорту; надання послуг
магістральних вантажних локомотивів; перевезення вантажів залізничним транспортом.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
Оновлене правління Укрзалізниці – команда професіоналів, яку
об’єднує спільне завдання
14.06.2019

В Укрзалізниці сформовано ефективну команду топ-менеджерів та
висококласних професіоналів, об’єднаних спільним завданням – реалізувати
стратегію розвитку найбільшої в країні державної компанії.
Про це повідомив голова наглядової ради Укрзалізниці Шевкі Аджунер, коментуючи
призначення урядом нових членів правління — Франтішека Буреша, Марчіна Целеєвського,
Сергія Кушніра та Івана Юрика. За його словами, наглядовій раді Укрзалізниці після її
призначення знадобився певний час, щоб сформувати стратегію розвитку та покроковий
план дій з корпоративного управління компанії. Вже після цього почали працювати над
формуванням команди, здатної максимально ефективно та якісно реалізувати намічене. Ще
наприкінці 2018 року наглядова рада Укрзалізниці провела поетапну оцінку результатів
діяльності членів правління компанії та розпочала процес заслуховування нових
кандидатур, запропонованих рекрутинговим агентством Odgers Berndtson. Проведення
співбесід із кандидатами тривало півроку і завершилося 31 травня 2019 року, після чого
наглядова рада зробила подання до Кабінету Міністрів України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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




АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 TELECOM SERVICE

Компанія ”Київстар” збільшила свої доходи
за рахунок нової тарифікації

Крупнейший европейский автобусный лоукостер
FlixBus заходит в Украину
02.06.2019

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, компания
FlixBus, планирует выйти на украинский рынок. Об этом сообщает ЦТС со
ссылкой на информацию компании, передает БизнесЦензор.
В частности, в FlixBus анонсировали, что 11 июня 2019 г. представители компании
проведут в Киеве свою первую в Украине пресс-конференцию. Гендиректор компании в
Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития FlixBus на украинском рынке,
о бизнес-модели FlixBus и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также о
новом стандарте междугородных автобусов для Украины. Ранее сообщалось, что FlixВus
проявляет интерес к украинскому рынку. Так, в 2017 году компания объявила об открытии
рейсов из ЕС в четыре украинских города. Автобусы из Киева, Львова, Ривного и Житомира
начали ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно). Минимальная
цена билета со скидкой, например, Киев-Прага, составляла 5 евро, а время в пути - около
суток. Однако тогда в компании рассказали о том, что перевозки в и из Украины будет
осуществлять партнер Flixbus - чешская компания Umbrella. Это типичный порядок для
работы Flixbus, ведь компания сотрудничает с более чем 250 региональными партнерамиперевозчиками, имеющими общую систему продажи билетов и общий бренд. В настоящее
время маршруты автобусов компании FlixBus проложены через более чем 2000 населенных
пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняется около 350 тыс. рейсов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Київстар, один з найбільших українських операторів мобільного
зв’язку, який не має наміру скасовувати власні тарифні плани з абонплатою
за 4 тижні, став заробляти набагато більше.
Протягом травня мобільний оператор перейшов на новий тариф, і тепер українці
платять не за місяць, а за 28 днів. З допомогою нової тарифікації дохід Київстар зріс на 14%.
Середній чек також зріс на 14,3%. Олена Мініч, віце-прем’єр-міністра з питань цифрової
економіки, зазначила, що прибуток від використання Kyivstar виріс на 82% (до 2 млрд
гривень). Це практично половина від квартального доходу послуг мобільних операторів.
Якщо порівнювати цифри з Lifecell, то середній чек і там підвищився на 17,7%. Вона також
підкреслила, що інтернет значно вплинув на заробітки. Також стало відомо, що Київстар
запустив на території України програму обміну старих смартфонів на нові зі знижкою. Щоб
стати учасником trade-in, потрібно відвідати один з фірмових магазинів Київстар і
пред’явити смартфон співробітникові магазину, який оцінить вартість девайса. Купуючи
4G-смартфон клієнт отримає знижку в розмірі оціночної вартості старого девайса. Також
клієнти Київстар можуть оформити покупку девайса з розстрочкою платежу, щоб сплатити
різницю у вартості нового смартфона. «Київстар пропонує своїм клієнтам найшвидший в
середньому по Україні мобільний інтернет, - каже Ольга Смисльонова, директор з
роздрібного продажу Київстар. - І щоб вони з легкістю могли перейти на смартфони з
підтримкою 4G, ми першими запустили програму обміну у своїх магазинах. Наприклад,
обмінявши старий Samsung Galaxy J5 на новий Galaxy A7, можна заощадити до 35% вартості
покупки. Зараз програма обміну діє в більш ніж 420 фірмових магазинах Kyivstar». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами today.uа
Фонд держмайна сподівається все ж повернути "Укртелеком"
Ахметова у держвласність

Евгений Червоненко спрятался
от WOG
04.06.2019

Компания «Орлан-Транс-Груп» воспользовался банкротством, чтобы
не допустить продажи своего парка грузовых авто за долги. Об этом пишет
Егор Кажанов на портале oligarh.media
«Компания достойная своего руководителя. За оказанные услуги расчет не
проводят. Все обещают, что надо подождать. А после этого выступает Червоненко в прямом
эфире и жалуется на проблемы с ведением бизнеса» – так звучит самый свежий отзыв о
деятельности компании «Орлан-Транс-Груп» от одного из ее контрагентов на
специализированном сайте о работодателях. Судя по последним событиям вокруг
столичной компании, это может быть только «начало большого пути» – 22 мая
хозяйственный суд Киева официально открыл производство в деле о банкротстве «ОрланТранс-Груп» по инициативе самой компании, и ввел процедуру распоряжения имуществом
должника. Руководить ею назначен арбитражный управляющий Вадим Кизленко. «ОрланТранс-Груп» входит в группу компаний «Орлан Транс» – владельца, пожалуй, самого
минималистичного сайта в своей отрасли. На нем указано, что компания располагает
парком из 168 тягачей с прицепами, что делает ее достаточно заметным участником
украинского рынка грузовых автоперевозок. При этом компания имеет реноме одной из
самых проблемных, что подтверждается ее затяжными судебными тяжбами с кредиторами.
Ключевым стало разбирательство «Орлан-Транс-Груп» с группой компаний WOG Степана
Ивахива и Сергея Лагура в лице ООО «Нафтотрейд ресурс» и ООО «ВОГ Ритейл». Еще в 2017
эти компании подали иски в суд к «Орлан-Транс-Груп» с требованием взыскать совокупно
почти 100 млн грн долга за поставленные нефтепродукты. В декабре 2017 г хозяйственный
суд Киева постановил взыскать 17,3 млн грн в пользу ООО «Нафтотрейд ресурс» и 11,3 млн
грн в пользу «ВОГ Ритейл». А позднее за должника взялась исполнительная служба. На
торги на площадке ГП «СЕТАМ» были выставлены 76 грузовых автомобилей «Орлан-ТрансГруп» по стартовой цене 21,16 млн грн. Первый лот из 8 авто должен был быть пущен с
молотка 27 мая, а остальные – с 3 по 10 июня 2019 г. Очевидно, расставание с львиной
частью автопарка никак не радовало хозяина компании, которым называют экс-министра
транспорта Украины Евгения Червоненко – основателя концерна «Орлан». По бумагам
«Орлан-Транс-Груп» сейчас записан на некую Ивет Лоран из Доминиканской республики.
Как выяснил «ОЛИГАРХ», она также числится бенефициаром именной компании эксминистра – «Червоненко рейсинг». И нужно признать, что старт дела о банкротстве за
несколько дней до начала большой распродажи очень помог должнику. 22 мая суд
отдельным определением остановил все исполнительные производства в отношении
«Орлан-Транс-Груп» и запретил продажу его автомобилей, с трехлетним сроком
предъявления этого вердикта к исполнению. …
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов
По материалам oligarh.media
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ГК "Нова пошта" за 5 міс. відкрила понад 700 нових відділень
в Україні та наростила обсяги доставки
11.06.2019

Група компаній "Нова пошта" за 5 міс. ц.р. відкрила понад 700 нових
відділень, із них 573 у невеликих населених пунктах, повідомив директор
"Нової пошти" Олександр Бульба на брифінгу на заводі Dunapack Ukraine.
Кількість відділень компанії зросла до 3400 тис. За січень-травень компанія
доставила понад 81 млн посилок, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого
року. При цьому 67 млн посилок було доставлено за схемою "до відділення". Водночас
адресна доставка за цей період також зросла на 34%. Крім того, за п'ять місяців "Нова
пошта" доставила більше ніж 1 млн замовлень із-за кордону. Доставка зі США та Європи
зросла на 27%. "Ми плануємо розвивати міжнародну доставку й надалі", - зазначив Бульба.
Як повідомляється в прес-релізі компанії за підсумками брифінгу, закордонні
представництва "Нової пошти" в Грузії та Молдові також активно розвиваються: в Молдові
кількість відправлень у січні-травні зросла вдвічі порівняно з аналогічним періодом
минулого року, а в Грузії - на 30%. Середній показник NPS (готовність рекомендувати
компанію) в Україні на кінець травня становив 78%. За п'ять місяців група компаній "Нова
пошта" перерахувала до бюджету України понад 1,75 млрд грн податків і зборів. Як
повідомлялося, в середині травня "Нова пошта" запустила Хмельницький інноваційний
термінал (ХДС) - ключовий об'єкт інфраструктури компанії в Західній Україні. "Нова пошта"
у 2018 році доставила 174 млн од. відправлень, що майже на 20% більше, ніж у 2017 році. В
2019 році планує досягти 20-відсоткового приросту кількості обслугованих відправлень.
Заснована в 2001 році ГК "Нова пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні.
Мережа компанії перевищує 3,3 тис. відділень у всій країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Продовжується робота щодо повернення у державну власність пакета
акцій ПАТ "Укртелеком". Про це на своїй сторінці у Facebook написав в. о.
голови ФДМУ Віталій Трубаров.
"За увесь час приватизації і контролю за виконанням приватизаційних умов у
власність держави накопичувальним підсумком повернено 375 об’єктів приватизації.
Робимо ми це винятково через невиконання умов договорів купівлі-продажу за рішенням
судів. Так ось, з повернутих 87 – пакети акцій, 61 – об'єкт малої приватизації та 227 –
об’єктів незавершеного будівництва. У першому кварталі 2019 року у державну власність
повернено 3 об'єкти незавершеного будівництва. Також продовжується робота щодо
повернення у державну власність пакета акцій ПАТ "Укртелеком", - написав Трубаров. Він
зазначив, що з тих об‘єктів, які повернуті повторно уже продано 204 об’єкти, у тому числі:
49 – пакетів акцій; 32 – єдиних майнових комплексів; 123 – об’єкти незавершеного
будівництва. "Загальна сума коштів, отриманих від продажу повернених державі об'єктів
накопичувальним підсумком становить 116,743 млн грн. Робота з продажу тих об‘єктів, які
залишилися, триває", - зазначив Трубаров. Нагадаємо, Фонд держмайна продав 92,79%
акцій "Укртелекома" в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансуванню відповідної операції
сприяв у т.ч. випуск облігацій ТОВ "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн)
були викуплені Ощадбанком та Укрексімбанком. Відповідні папери мали бути погашені в
березні 2017 р., що, однак, не відбулося (тобто був допущений дефолт). Наразі держбанки
намагаються стягнути відповідні кошти з ТОВ "ЕСУ". Наразі кінцевим бенефіціаром ТОВ
"ЕСУ" є Рінат Ахметов. Водночас оточення Дмитра Фірташа в судах намагається стягнути з
Р. Ахметова 760 млн дол, недоплачених за куплений у 2013 році "Укртелеком", а також 60
млн дол нарахованих за декілька років відсотків. У березні 2019 року Фонд держмайна не
домігся в апеляційному суді повернення "Укртелекома" у державну власність.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Компания "Vodafone Украина" не покупала
оператора Vega
01.06.2019

Компания "Vodafone" не покупала оператора Vega Telecom
(оперативное управление которой осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест"),
сообщила госуполномоченный АМКУ Мария Процишен.
"Хотим сообщить, что уже получили ответ на наш официальный запрос от "ВФ
Украина", в котором указано, что "утверждение о заключении нашим обществом сделки по
приобретению корпоративных прав "Фарлеп-Инвест" преждевременно и не соответствует
действительности", - сообщила она на своей странице в соцсети Facebook. Со ссылкой на
ответ "Vodafone Украина", Процишен отмечает, что компания постоянно осуществляет
изучение рынка, в том числе в сфере предоставления услуг в сфере широкополосного
доступа к сети интернет, фиксированной телефонной связи, интернет телефонии и тому
подобное. "Таким образом, сейчас нет никаких оснований говорить о нарушении закона
Украины "О защите экономической конкуренции", в частности осуществления
вышеуказанными компаниями концентрации без разрешения", - подчеркнула
госуполномоченный АМКУ. Ранее в СМИ сообщалось о возможной покупке "Vodafone
Украина" телекоммуникационной группы Vega. "Vodafone Украина" – второй по величине
оператор мобильной связи в Украине – по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на
18,1% по сравнению с 2017 годом – до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это
увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G. "Vodafone
Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы
МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже. Vega по итогам 2018
года получила 641,3 млн грн чистого дохода, что на 3,79% больше, чем за 2017 год,
показатель EBITDA достиг 164,9 млн грн, что на 49% больше прошлогоднего показателя. В
настоящее время Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление
телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Україна налаштована на посилення
співпраці з ЄБРР

Україна отримала свого менеджера
в Facebook
03.06.2019

Компанія Facebook призначила менеджера з публічної політики по
Україні. Цю посаду обійняла українська фахівчиня з комунікацій та протидії
фейкам Катерина Крук.
Про нову роботу Катерина Крук повідомила на своїй фейсбук-сторінці. На посаду
вона була призначена 27 травня. Менеджер з публічної політики по Україні працює у
варшавському офісі Facebook. Про це зазначалося у вакансії, яку компанія відкрила в жовтні
2018 р. До обов’язків менеджера з публічної політики входить інформування про продукти
та діяльність компанії, відповіді на запити політиків і регуляторів, надання інформації для
розробки політики регулювання інтернет-сектора. Раніше у Facebook не було менеджера з
публічної політики по Україні. Про наміри призначити його стало відомо в жовтні 2018
року. Катерина Крук – політологиня, фахівчиня з комунікацій і боротьби з дезінформацією,
була аналітиком проекту StopFake, членом команди зі стратегічних комунікацій
Українського кризового медіацентру (зокрема, займалася оновленням соціальних мереж
Верховної Ради), мала досвід роботи в Європарламенті, відповідала за промоцію в
польському офісі «Євро-2012».
Читати повністю >>>
За матеріалами detector.media

12.06.2019

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з
делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку. Глава держави
відзначив підтримку з боку ЄБРР у розвитку економіки країни.
Володимир Зеленський також подякував президенту банку Сумі Чакрабарті за те, що
ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором України, і запевнив у готовності
розвивати співпрацю. «Дякуємо вам, що ви тут, і дякуємо за те, що ви є найбільшим
інвестором в Україні. Хочу запевнити, що ми нарощуватимемо нашу співпрацю», – сказав
Президент. Він додав, що стратегія ЄБРР повністю відповідає пріоритетам нашої держави, і
висловив переконання, що Україна та банк разом можуть працювати ефективніше. Україна
цінує співпрацю з міжнародними партнерами – ЄБРР, Світовим банком та МВФ. Президент
нагадав, що вже мав зустріч із представниками МВФ, на якій було відзначено прогрес
України у виконанні зобов’язань за програмою Stand-by. За словами Володимира
Зеленського, під час цих перемовин обговорювалося питання продовження співпраці. Глава
держави також наголосив, що налаштований на проведення реформ у країні та боротьбу з
корупцією. Для цього потрібні парламент і уряд, яким довіряли б громадяни.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua


В Украине есть майнинг ферма за $100 млн:
кто на ней заработает

РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

04.06.2019

Что будет, если объединить сетевой маркетинг, как у Amway, и
датацентр на 17000 видео-карт? В Кропивницком такой проект стартовал.
Что там происходит? Об этом пишет tech.liga.net
В четверг, 30 мая, тихий Кропивницкий наводнили иностранцы. Один за другим
микроавтобусы прибывали в промзону, останавливаясь возле бывшей столовой завода
"Пишмаш", из них выбегали энергичные японские "туристы" и начинали фотографировать
все вокруг. Охрана на входе в здание бывшего советского производителя пишущих
машинок проверяла гостей по спискам. После прохождения контроля они отправлялись на
экскурсию. Прибывшие гости были преимущественно японцами. Около 300 человек привез
несколькими днями ранее чартер из Токио в Киев. Что заставило сотни жителей Японии
преодолеть более 8000 км и приехать в небольшой украинский областной центр. На
Пишмаше давно не производят раритетную технику. Теперь владелец здания завода крупная майнинговая ферма Mining Express. Как в мае писала LIGA.net, ее открыл некий
Казе Фузияма, японец, родившийся в Бразилии. По его словам, он вложил в этот проект
огромную сумму денег. Журналист Liga.net решил отправиться в Кропивницкий и узнать,
почему город стал местом паломничества для жителей страны восходящего солнца.
Сразу после входа в холл Mining Express журналиста ожидал джек-пот. Вот он, Казе
Фузияма собственной персоной, сидит с женой за столиком. Он общительный парень,
диалог завязался без труда. Бразилец с татуировкой биткойна на тыльной стороне ладони
говорит по-английски медленно и с запинками, так как родные языки - португальский и
японский. Но за пять минут удается выяснить следующее: вложил он в ферму в
Кропивницком, по его словам, более $100 млн. В ней сейчас находится 17 000 GPU (Graphics
Processing Unit). Это так называемые графические процессоры или, другими словам,
видеокарты. Они способны майнить как криптовалюту (Ethereum), так и использоваться в
облачных вычислениях. Наблюдать за своей фермой в Кропивницком он назначил
двоюродного брата из Бразилии. Который за год жизни неплохо ассимилировался: уже
женился на украинке. Как уточнил Казе, у него есть еще вторая площадка под небольшую
ферму - в Черновцах. С нее он пробовал заходить в Украину, но впоследствии
сосредоточился на основном датацентре в Кировоградской области.
Это трехэтажное здание бывшей столовой завода «Пишмаш» . На первом этаже
находится зал с видеокартами, второй - пока еще полностью пустой. Здесь для гостей
организовывают кейтеринг и играет диджей. На третьем этаже тоже размещен зал с
майнерами. Наверху - вертолетная площадка. В здании размещены несколько
трансформаторных подстанций, комнаты для переговоров. На сами майнеры разрешают
посмотреть только через стекло. В "серверные" не пускают. Технический специалист,
проводивший экскурсию в здании, сказал, что каждое из 17 000 GPU имеет мощность
порядка 2 кВт. А общая мощность - около 35 мВт. Собеседник LIGA.net, близкий к
Кировоградоблэнерго, дает заменто менший показатель: майнинговая ферма получила
техусловия на 6 МВт. Один из украинских партнеров Казе сооснователь группы ITкомпаний Dinaline Олег Крот рассказывает, что датацентр постоянно наращивет объемы
потребления энергии. По его словам, сейчас Mining Express подключен в городскую
энергосеть двумя линиями. Но есть проект по подключению майнинговой фермы к
высоковольтной линии, которая обеспечивает электроэнергией Кропивницкий. Один из
собеседников в органах в Кропивницком сообщил на условиях анонимности, что ферма
Фузиямы платит за электричество около 9 млн грн в месяц. “Да, где-то так”, - подтвердил
Олег Крот. В Кировоградоблэнерго на запрос редакции не ответили.
Первые украинские партнеры Казе Фузиямы - предприниматели из ИваноФранковская Алексей Колесник и Николай Максымив. Это его старые знакомые по
международному MLM-бизнесу. Алексея Колесника и Николая Максымива Казе знает
довольно давно. Они вместе активно участвовали в таких проектах как бразильская
компания по спортивному трейдингу D9 Clube. Основателя последней, Данило Сантана, в
августе 2018 года арестовали дубайские правоохранители для экстрадиции , где против
него велось расследование. Как рассказывает Николай Максымив в одном из своих
YouTube-интервью, вначале у него с партнерами была идея создать большой и стабильный
бизнес, который будет работать глобально. Попивая виски в Гонконге, Максымив, Алексей
Колесник и Казе Фузияма придумали, какой будет их следующий шаг - майнинг
криптовалют. Как подсказывает Facebook, по рукам новоиспеченные партнеры ударили в
конце 2017 года. Примерно в это же время у них появилось первое юрлицо в Черновцах.
Сейчас на Facebook у Максымива указана следующая должность - Business Development
Executive. На мероприятии в четверг он активно рассказывает о новых планах Mining
Express: расширение мощностей, запуск новой криптовалюты Ethereum Express,
расширении бизнеса в Запорожье и потенциальных прямых контрактах с атомными
электростанциями после появления в Украине свободного рынка электроэнергии.

ТАСКОМБАНК випустив перші в Україні
облігації за стандартами ЄС
27.05.2019

АТ «ТАСКОМБАНК» спільно із Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку (НКЦПФР) провів прес-конференцію щодо випуску
ТАСКОМБАНКОМ перших в Україні облігацій за стандартами ЄС.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала облігації
ТАСКОМБАНКУ, що стали першими емісіями корпоративних облігацій українського
емітента за новими правилами, адаптованими до стандартів ЄС 18 квітня 2019 р. Облігації
ТАСКОМБАНКУ серій G та H були випущені обсягом по 100 млн грн. кожна серія, строк обігу
яких 5 та 10 років відповідно. За облігаціями передбачена щорічна оферта (можливість
дострокового викупу). Номінальна ставка на перший рік обігу облігацій встановлена у
розмірі 18% річних із щорічним переглядом на рівні не менше 1/2 облікової ставки НБУ.
«Це знакова для ринку 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», — зазначив Максим Лібанов, член НКЦПФР. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «ТАСКОМБАНК»
ПАО "Банк Восток" в I кв.-2019 сократил
чистую прибыль на 36,4%
28.05.2019

Чистая прибыль ПАО "Банк Восток" (Киев) по итогам января-марта
2019 г. составила 23,358 млн грн, что на 36,4% меньше, чем за аналогичный
период 2018 г., сообщается в квартальной отчетности банка.
Согласно отчету на сайте финучреждения, чистый процентный доход в первом
квартале текущего года увеличился на 1,9% по сравнению с соответствующим периодом
2018 года - до 143,222 млн грн. Активы банка снизились на 9,6% - до 8,444 млрд грн, в том
числе кредиты клиентам - на 3,6%, до 6,329 млрд грн. Обязательства банка с начала
текущего года сократились на 10,7% - до 7,710 млрд грн, собственный капитал увеличился
на 3,3%, до 733,766 млн грн. Уставный капитал в первом квартале сохранился на уровне
523,11 млн грн. Банк Восток основан в 2002 г. По информации на его сайте, он принадлежит
ООО "Восток Капитал", акционеры которой - владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а
также Лилия и Вадим Мороховские. По размеру общих активов на 1 апреля 2019 года Банк
Восток занимал 24-е место (8,778 млрд грн) среди 77 действовавших банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Fitch подтвердил рейтинги
"Альфа-Банка"
28.05.2019

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные
рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Альфа-Банка" (Киев) в иностранной и
национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.
"Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте "B-" и национальные
долгосрочные рейтинги "AA (ukr)" отражают мнение Fitch о том, что банку может быть
оказана некоторая поддержка со стороны контролирующего акционера "Альфа Груп", –
сообщается на сайте агентства. Fitch также подтвердило рейтинг жизнеспособности (VR)
"Альфа-Банка" на уровне "ccc" из-за ограниченных изменений в кредитном профиле банка с
момента последней пересмотра. Тем не менее, по мнению агентства, вероятность такой
поддержки ниже, чем у других банков с иностранным капиталом. В документе указывается,
что, несмотря на значительное улучшение качества кредитов, VR "ccc", по-прежнему,
отражает слабое качество кредитов и капитализацию, а также уязвимые, хотя и
улучшенные показатели. Fitch также учло умеренное негативное влияние на кредитный
профиль "Альфа-Банка" в результате запланированного слияния с более проблемным, но
меньшим по размеру сестринским банком – "Укрсоцбанком". Напомним, в конце октября
2016 г. 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.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Банк "Конкорд" привлек субдолг
50 млн гривен

Как Mining Express привлекает деньги >>>
За матеріалами tech.liga.net

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Банк "Конкорд" привлек 50 млн грн на условиях субординированного
долга. Об этом говорится в сообщении банка, передает cbonds.info с ссылкой
на Українські Новини.
Наблюдательный совет банка утвердил привлечение данных средств 28 мая. Других
деталей банк не сообщил. Как сообщали Українські Новини, 56,22% акций банка "Конкорд"
принадлежит Елене Соседке, 43,76% - Юлии Соседке.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

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

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

ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
 МАКРОСТАТИСТИКА

Топ-10 FMCG-ритейлеров Украины: у кого больше
площади и где открывали магазины
29.05.2019

ПриватБанк перерахував до бюджету перший транш
4,5 млрд грн дивідендів за 2018 рік
10.06.2019

ПриватБанк перерахував до держбюджету перший транш дивідендів,
спрямованих на виплату акціонеру банку – державі в особі Міністерства
фінансів. Про це повідомляє прес-служба банку.
Як повідомляється, 10 червня банк перерахував до бюджету 4,5 млрд грн дивідендів.
Другий транш у розмірі 7 млрд грн буде перераховано до кінця червня. Нагадаємо, згідно із
затвердженою Наглядовою радою та акціонером банку Річною звітністю за 2018 рік
ПриватБанк спрямує на виплату дивідендів державі 11,5 млрд грн (90% чистого прибутку
за 2018 рік). Згідно з Річним звітом банку його чистий прибуток за підсумками 2018 року
становив 12,8 млрд грн. Чисті активи ПриватБанку на початок 2019 року становлять 278
млрд грн, зобов’язання – 246,5 млрд грн, капітал ПриватБанку – 31,5 млрд грн. Відзначимо,
27 травня 2019 року АТ КБ”ПРИВАТБАНК” подав апеляційну скаргу на рішення Окружного
адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за
позовом Коломойського І.В. про скасування рішення про виведення неплатоспроможного
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з ринку за участю держави. Також 24 травня 2019 банком була
подана апеляційна скарга у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера
банку кіпрської компанії “ТріанталІнвестментс ЛТД” про скасування рішення комісії НБУ
про визначення переліку пов'язаних з банком осіб. З урахуванням цього, вказані судові
рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПриватБанку
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

СК "АХА Страхование" заплатила в бюджет Украины
в 2018г более 153 млн грн
28.05.2019

Общая сумма налогов, заплаченных компаниями "AXA Страхование" и
"AXA Страхование Жизни" в 2018 году, составила более 153,8 млн грн,
сообщается в пресс-релизе страховщика.
По информации пресс-службы, "AXA Страхование" заплатила 147,15 млн грн, "AXA
Страхование Жизни" - 6,65 млн грн. "AXA Страхование" на протяжении 11 лет является
крупнейшим налогоплательщиком на страховом рынке, у нас нулевая толерантность к
оптимизации налогообложения, мы всегда платим все налоги и сборы. Поэтому, если
сравнить оплаченные нами суммы налогов со средними показателями по рынку, уровень
нашей налоговой нагрузки отличается не на десятки процентов, а в разы", - цитирует
пресс-служба председателя правления Андрея Перетяжко. Согласно сообщению
страховщика, в 2018 году объем страховых платежей в Украине вырос на 6 млрд грн по
сравнению с 2017-м (49,4 против 43,4 млрд грн), а с ним увеличился и объем налогов,
уплаченных страховыми компаниями, которые платят 3%-й налог на общие поступления.
10 крупнейших страховых компаний заплатили в бюджет Украины 850 млн грн в 2018 году.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Мажоритарный собственник "КОРИС Украина" увеличил принадлежащую
ему долю акций компании до 100,00%
12.06.2019

Мажоритарный собственник компании "КОРИС Украина" Константин
Шусторович 3 июня т.г. увеличил принадлежащую ему долю акций
компании до 100,00% с 99,83%.
Процедура завершена с соблюдением всех требований законодательства Украины.
Контрольный пакет акций "КОРИС Украина" Шусторович приобрел у французского
страхового холдинга APRIL International в июле 2015 г. Отметим, «КОРИС Украина» компания, которая является пионером ассистанса в Украине. На данный момент бренд
ассоциируется главным образом с туристическим страхованием, он стал именем
нарицательным, и даже специалисты пишут в резюме, что «умеют оформлять страховки
КОРИС». В этом году компании «КОРИС Украина» исполняется 25 лет. Наше главное
достижение – то, что несмотря на все кризисы и сложности, которые бизнес в Украине
пережил за эти годы, мы остаемся на рынке и удерживаем свои позиции. За время нашей
работы мы урегулировали невероятное количество разнообразных ситуаций и личных
историй, в которых мы оказали помощь нашим клиентам в Украине и за рубежом, как по
туристическому страхованию, так и по ДМС и техническому ассистансу. Среди событий,
происшедших за два с половиной десятилетия, было немало сложных ситуаций. Обращения
в контакт-центр компании поступали из 150 стран мира, стоимость случаев составляла от
30 до $300 тыс. Находясь в украинских реалиях и ориентируясь на украинский рынок,
ассистанс должен соответствовать ожиданиям рынка. Во взаимоотношениях с клиниками
занимать более проактивную позицию, прилагать усилия по налаживанию коммуникаций.
Во-вторых, ассистанс должен формировать сеть партнеров, которые были бы
заинтересованы в сотрудничестве — и были бы готовы в той или иной степени
подстраиваться под требования нашего рынка. Также немаловажно — по максимуму
использовать сеть зарубежных офисов для обеспечения качественного урегулирования. И
главное — понимать свои возможности и не обещать невозможного. За годы работы в
ассистансе мы вывели правило: коммуникации между клиникой и сервисной компанией
тем эффективнее, чем больше здравоохранение в стране ориентировано на страховых
пациентов из-за рубежа. Так, в странах массового туризма все работает, как часы. Сегодня
пациент поступил в больницу по «скорой помощи», а уже утром клиника направляет нам
полную информацию о его заболевании, ожидаемой длительности лечения, возможности
репатриации на родину, примерной стоимости. Что позволило нам на протяжении 25 лет
быть лидером-первопроходцем практически во всех видах ассистанса и до сих пор
удерживать конкурентные позиции на страховом рынке Украины и ближнего зарубежья?
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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Исследовательская компания GT Partners Ukraine презентовала
очередное исследование, посвященное основным тенденциям развития
крупнейших игроков продуктовой сетевой розницы Украины.
Постепенный рост. В первой половине 2018 года Ашан потеснил Metro Cash&Carry
Ukraine с третьей на четвертую позицию и вошел в тройку лидеров, впервые за долгое
время изменив расклад в топ-5 FMCG-сетей Украины. Эти же позиции компании сохранили
до конца 2018-го. Причем Ашан сумел закрепить успех, увеличив во втором полугодии свои
площади на 7800 кв. м, в том числе открыв магазин площадью 5000 кв. м в новом торговом
центре во Львове, а Metro Cash&Carry Ukraine продолжил работу на прежних локациях. В то
же время стоит отметить, что в конце I квартала 2019-го года Ашан закрыл магазин в
столичном ТРЦ SkyMall, а значит – потеряет примерно 12 000 кв. м общей площади.
Впрочем, и Metro планирует в этом году возобновить развитие в Украине. В частности, в
планах компании – открывать магазины уменьшенного формата с сокращенным ассортиментом под брендом Бери-Вези. Поэтому по итогам года все еще может измениться. Во
второй половине прошлого года произошли перемены и во второй пятерке: ЭКО маркет
поднялся в рейтинге на одну ступень, заняв восьмое место. Причем общая площадь
магазинов сети почти не изменилась. Успех ей обеспечила стагнация конкурента –
магазинов Фуршет, который за последние полгода сократил площади своих магазинов на
8800 кв. м. И это не предел: в рамках оптимизации торговой сети будет закрыто еще 12-13
магазинов до конца 2019 г. Fozzy Group по-прежнему лидирует в списке самых больших по
площади ритейлеров, даже несмотря на небольшое сокращение площадей во ІІ полугодии
2018. В то же время его ближайший конкурент АТБ – лидер по количеству магазинов в
стране, быстро сокращает отрыв. Остальные игроки также понемногу увеличивали свои
торговые владения, более всех отличились сети Novus и Varus.
Запад, Восток и столица. Примечательно, что в 2018 году только 40% ритейлеров
были сосредоточены на внутренних процессах и не расширялись. Примерно столько же
(39%) компаний увеличили свою суммарную торговую площадь. При этом 5% брендов
покинули рынок, что в 2,5 раза больше, чем количество новых игроков, появившихся в тот
же период. Небольшим игрокам трудно конкурировать с крупными сетями в оптимизации
логистических и прочих затрат, а потребители в основной своей массе продолжают
гоняться за более низкой ценой, хотя уже готовы немного переплачивать за качество
сервиса. В региональном аспекте выделяется Западная Украина, где в прошлом году
наиболее заметно выросли торговые площади – сразу почти на 27%. Это можно объяснить
отчасти активным освоением региона национальными торговыми сетями. Аналогично на
востоке страны ритейл развивается темпами, сопоставимыми со столичными – 22,9%
против 22,1% в Киеве. Только рынок там менее насыщен цивилизованной розницей. Среди
отстающих – северные и южные регионы страны, где вдвое меньшее количество
ритейлеров расширяли свое присутствие.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Симоненко Константин
По материалам rau.ua
Дело чести: рейтинг лучших ритейлеров Украины
по управлению репутацией
07.06.2019

Агентство PR-Service представило результаты V Национального
рейтинга качества управления корпоративной репутацией «Репутационные
АКТИВисты». Об этом сообщает rau.ua
Победителями рейтинга стали компании, которые получили от медиаэкспертов и
аналитиков отрасли наивысший средний бал по таким показателям как Репутационная
стабильность, Медиаактивность, Инновационный подход, Имиджевый капитал КСО и
Антикризисная устойчивость. Подробнее о методологии проведения исследования можно
почитать на сайте рейтинга.
FMCG-ритейл. В сегменте продуктового ритейла первое и второе место разделили
всего 0,33 сотых балла. Примечательно, что лидерами стали международные сети с
крупными торговыми форматами — немецкий Metro Cash & Carry и французский Ашан. На
третьем месте крупнейшая в Украине сеть магазинов АТБ, а самый большой FMCGритейлер по объему торговых площадей — Fozzy Group — лишь на пятом месте.
Ритейл техники и электроники. Лучшим ритейлером по управлению
корпоративной коммуникацией в сегменте бытовой техники и электроники эксперты
признали сеть Цитрус. С одной стороны, победа компании, которая за последние несколько
лет не единожды была замечена в репутационных скандалах, выглядит неожиданной. С
другой стороны, несмотря на все сложности, ритейлеру удавалось справляться с кризисами
и выходить из них с минимальными потерями. Ну, а заметность компании в
информационном поле не вызывает сомнений. Впрочем отрыв от второго места не может
не удивлять.
Fashion-ритейл. В fashion-ритейле первые четыре места рейтинга заняли
международные спортивные бренды New Balance, Adidas, Puma и Nike. Замыкает пятерку
лучших по управлению репутацией — один из крупнейших fashion-ритейлеров Украины —
Intertop. Также следует отметить девятое место сети магазинов женской одежды VOVK. Это
единственный украинский бренд одежды, представленный в десятке лучших.
Ювелирный ритейл. В сегменте ювелирки первое место с небольшим отрывом
заняла компания Золотой век. На втором месте с отставанием всего в один балл — сеть
Zarina, а на третьем — ювелирный бренд SOVA. В этом сегменте пять из шести ритейлеров
— украинские. И даже представленный в рейтинге шведский бренд Pandora в стране по
франшизе развивает украинская компания MTI.
Ритейл косметики и парфюмерии. В сегменте парфюмерно-косметических
магазинов первое место заняла одна из крупнейших сетей drogerie в Украине — Watsons,
второе — относительно молодой украинский ритейлер ISEI, объединяющий около 80-ти
торговых точек в стране. Замыкает тройку лидеров крупнейший парфюмерный ритейлер
Украины — сеть Brocard.
Ритейл товаров для дома. В сегменте товаров для дома первое место занял
датский бренд JYSK, недавно открывший юбилейный 50-й магазин в Украине. На втором
месте сеть Butlers, а на третьем — крупнейший украинский ритейлер — сеть торговых
центров Эпицентр.
Ресторанный ритейл. В ресторанном бизнесе победителем стала компания Gastro
Family — Семья ресторанов Димы Борисова, опередившая First Line Group (ЖЗЛ, Любимый
дядя, Дача и другие) на 1,6 балла. В пятерку также вошли Мировая карта, Кумпель Групп и
Файна Фамилия. Любопытно, что не нашлось места в рейтинге одной из крупнейших
ресторанных компаний Украины iFest.
Из других сфер бизнеса, отметим победу компании Укрпошта в сегменте доставки
(обошла Нова пошта на 20 баллов), а также первое место Dragon Capital (на 1 балл обошла
UMG Investments и Horizon Capital) в сегменте инвестиционных компаний.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам rau.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Линия магазинов EVA запустила проект выездной
торговли для маленьких поселений

VARUS откроет новый супермаркет
в Киеве
29.05.2019

Запуск нового супермаркета запланирован на 13 июня текущего года.
Он станет двенадцатым объектом сети в Киеве, сообщает служба новостей
он-лайн издания malls.ua
Располагаться новый супермаркет будет по адресу улица Волынская 37 - в
помещении, где ранее находился магазин “Реал-маркет”. Площадь торгового зала
насчитывает порядка 1000 квадратных метров. Работать новый VARUS будет с 8 утра до
22:00. Стоит отметить, что это будет четвертый по счету VARUS, открытый в 2019 году. Так,
в период с апреля по март оператор уже открыл два магазина в городе Кривой Рог, а в
феврале - один магазин в Киеве.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Novus планирует открыть семь магазинов
до конца 2019 года
30.05.2019

Сеть магазинов Novus в текущем году намерена запустить в работу
еще семь торговых объектов: новые магазины начнут работу в Киеве и
области. Об этом пишет rau.ua
Напомним, с начала 2019 года сеть пополнилась одним магазином формата Express в
Ирпене. При этом приоритетом для развития сети Novus в 2019 году останется увеличение
присутствия компании в Киевском регионе. Ранее стало известно, что в сентябре
планируется открытие супермаркета ритейлера в столичном ТРЦ Sky Mall. Торговая
площадь магазина в ТРЦ превысит 6000 кв. м, а ассортимент — более 30 000 наименований
товаров. В том числе, в магазине будет представлено свежее замороженное мясо,
охлажденная рыба, деликатесы из собственных коптилен, импортные товары, свежий хлеб
из пекарен, кондитерские изделия и отборные фрукты и овощи. Также в компании
обещают установить здесь кассы самообслуживания, использовать новое оборудование и
оригинальные решения в интерьере. Напомним, Novus подписал с ТРЦ Sky Mall арендное
соглашение на 10 лет, а общая арендуемая площадь составила около 12 000 кв. м…..
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Сеть «Копійка» открыла еще один
магазин в Одессе

07.06.2019

Сеть магазинов EVA запустила проект выездной торговли
«Автолавка». Грузовые автомобили с ассортиментом товаров EVA
приезжают в небольшие отдаленные поселения один или два раза в неделю.
Внутри «Автолавки» обустроены 21 торговый стеллаж, встроенные системы
кондиционирования и отопления, видеонаблюдения и охраны, расположено рабочее место
кассира. Все покупатели могут воспользоваться терминалом для безналичного расчета и
программой лояльности. За месяц «магазины на колесах» EVA обслуживают около 15-ти
маленьких населенных пунктов Днепропетровской области. Сейчас проект работает в
тестовом режиме. «Проект« Автолавка» был задуман, чтобы помочь жителям маленьких
поселений. Так часто бывает, когда что-то нужное в хозяйстве внезапно заканчивается, а до
ближайшего города ехать долго. Благодаря автолавке покупатели из отдаленных уголков
Украины вовремя могут сделать выгодные покупки в сети EVA», - комментирует директор
по маркетингу Линии магазинов EVA Анна Гришина. Отметим, ООО "Руш" по итогам 2018 г.
увеличил чистую прибыль в 1,4 раза по сравнению с 2017 г. – до 344,4 млн грн. Об этом
свидетельствует годовой отчет компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно документу, чистый доход ритейлера в 2018 году возрос в 1,5 раза – до 10 млрд
грн, при этом нераспределенная прибыль также увеличилась в 1,5 раза – до 1,06 млрд грн.
Текущие обязательства "Руш" возросли на 71% – до 2,51 млрд грн, долгосрочные – на 84%,
до 336,8 млн грн. Активы "Руш" в 2018 году возросли в 1,68 раза – до 4,23 млрд грн.
Согласно сообщению компании, в декабре 2018 года "Руш" приобрела за 77 млн грн ООО
"Латтеро", управляющей складами во Львове, и планирует в 2019 году открыть третий
логистический центр после двух в Днепре и Броварах. По состоянию на 22 апреля 2019 г.,
сеть Eva насчитывает 823 магазина. ООО "Руш" основано в 2002 г. Имеет 37 собственные
торговые марки, которые представлены товарами для дома, парфюмерией, косметикой,
бижутерией, средствами личной гигиены, аксессуарами, бельем и детскими товарами.
Компания Nometros Investments Ltd. (Кипр) приобрела 100% ООО "Руш" в 2008 году.
Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей по состоянию на
июль-2018, конечными бенефициарами компании являются украинские бизнесмены
Руслан Шостак и Валерий Киптык. Уставный капитал ООО "Руш" составляет 10 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua, biz.censor.net.ua
 FASHION RETAIL

04.06.2019

Универсам расположился по адресу: ул.Канатная, 122б - на первом
этаже ЖК «Мандарин». Общая площадь магазина - 405 м2, торгового зала –
265 м2, сообщает портал allretail.ua
В новом универсаме гости смогут увидеть традиционный для сети ассортимент
товаров – свежие овощи и фрукты, тёплый хлеб и вкусные кондитерские изделия
собственного производства, любимые блюда кулинарии. Особое место в новой «Копійка»
занимает продукция собственных торговых марок «0.01 Зберiгаючи кожну копійку» и
«Multiсo», а также товары собственного импорта. В частности, на полках магазина
представлена новинка собственного импорта — кондитерские изделия итальянского
производителя Lazzaroni. В целом ассортимент магазина составляет более пяти тысяч
наименований продукции. Для удобства посетителей в универсаме установлены два
кассовых узла. Работу магазина обеспечивает 14 человек. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Wanted dead or alive: Сільпо откроет магазин
в стиле «Дикого Запада»
05.06.2019

Компания Fozzy Group откроет супермаркет Сільпо в стиле «Дикого
Запада» в селе Стоянка под Киевом. Новый торговый объект сети начнет
работу в 12:00 7 июня на улице Киевская, 10.
В супермаркете площадью 1942 кв. м будет представлен широкий ассортимент
продукции. В частности, колбасы, свежее мясо и мясо собственного копчения, живая и
охлажденная рыба, морепродукты и устрицы, фрукты, овощи и многое другое. Клиенты
магазина также смогут заказать блюда из гриля на дровах, пиццу, приобрести продукты от
локальных производителей «Лавки традиций», хлеб и выпечку собственной пекарни.
Обслуживать покупателей будут 14 обычных касс и 6 терминалов самообслуживания.
Рядом с магазином будет оборудована бесплатная круглосуточная парковка площадью
около 2000 кв. м. Отметим, что этот супермаркет был переоборудован из торговой точки
сети «Рыбный мир Океания», которая раньше работала на этом месте. по информации
портала All Retail, в управление Сільпо также перешли два других рыбных магазина,
расположенных в пригороде столицы.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Суд скасував штраф 108 млн грн, який ДФС наклала
на мережу "АТБ-маркет"
14.06.2019

Дніпропетровський окружний адмінсуд частково задовольнив позов
ТОВ “АТБ-маркет” до Офісу великих платників податків ДФС та скасував
податкове повідомлення-рішення №0010364611 від 26.12.2018.
Мовайде про рішення яким застосовано штрафні санкції за порушення граничних
строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових
накладних в розмірі 107,7 млн грн. Згідно з судовими матеріалами, в ході податкової
перевірки податківці встановили “факти несвоєчасної реєстрації податкових
накладних/розрахунків коригувань на загальну суму ПДВ 1,077 млрд грн”. Суд дійшов
висновку, що “застосування відповідачем штрафу за порушення строків реєстрації
податкових накладних, які не надаються покупцю (отримувачу), в цій спірній ситуації
суперечить законодавству та є протиправним” (цитата). “Враховуючи, що відповідачем не
оспорюється факт повного відображення податкових зобов`язань за податковими
накладними, зареєстрованими з порушенням строку, в податкових деклараціях з ПДВ ТОВ
«АТБ-маркет», жоден з контрагентів позивача не зазнав і не міг зазнати шкоди через
невключення сум ПДВ до податкового кредиту, отже позивачем не завдано шкоди ані
бюджету, ані контрагентам, штраф за порушення строків реєстрації податкових накладних
в ЄРПН має суто технічний характер, в розглядуваній ситуації накладення відповідачем
штрафу в розмірі 107 725 461,68 грн. з урахуванням рішень Європейського суду з прав
людини не є пропорційним державним втручанням у право позивача на мирне володіння
майном”, - констатував Дніпропетровський окружний адмінсуд. Відзначимо, в I кварталі
2019 року АТБ збільшив оборот на 22% – до 28,3 млрд грн. Також зросла сума середнього
чека, і – як наслідок – суми сплачених податків. У січні-березні цього року оборот мережі
склав 28,3 млрд грн (c ПДВ), що на 22% більше, ніж в першому кварталі минулого року.
Таким чином, темпи зростання обороту мережі АТБ рік до року зберігається на тому ж рівні.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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В ТРЦ Fabrika откроется
магазин Guess
28.05.2019

Специалисты группы компаний «Будхаус» подписали договор с
представителями сети Guess. Общая площадь нового магазина составит
158 кв. м. Он будет расположен в 1-й очереди ТРЦ Fabrika.
Guess — марка одежды, аксессуаров, парфюма для мужчин и женщин. Основным
акцентом бренда является деним. Сейчас Guess разрослись до полных коллекций одежды
для взрослых и детей, марка выпускает часы и аксессуары и представлена во всем мире:
США, Канада, Южная Америка, Европа, Азия, Африка, Австралия, Ближний Восток. Лицами
рекламных кампаний Guess становились самые известные модели и артисты: Клаудия
Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Дженнифер Лопес и другие. Бренд Guess для тех, кто стремится
выглядеть модно, сексуально и ярко! ТРЦ Fabrika расположен по адресу: г. Херсон, ул.
Залаэгерсег, 18, на пересечении Бериславского шоссе и ул. Залаэгерсег. Общая площадь ТРЦ
Fabrika составляет 82 000 кв. м, арендная – 65 500 кв. м. Наземный паркинг рассчитан на 2
500 машиномест. Девелопером проекта является группа компаний «Будхаус».
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Intertop откроет сразу девять магазинов
в ТРЦ Blockbuster Mall
31.05.2019

Компания Intertop Ukraine арендовала около 1700 кв. м в строящемся
в Киеве торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall. Об этом пишет
rau.ua, передает allretail.ua
Как сообщает компания NAI Ukraine, которая выступает брокером проекта, на
арендованных площадях Intertop собирается открыть девять магазинов. В частности, в ТРЦ
планируется запуск торговых точек таких брендов, как Armani Exchange, Napapijri, Marc
O’Polo, The North Face, Eccо, Skechers, Timberland, Geox, а также мультибрендового магазина
Intertop. Сообщается, что все магазины компании Intertop Ukraine будут оформлены в
новых концепциях в соответствии с мировыми стандартами. В магазинах будут
представлены мужские и женские коллекции, а также аксессуары. Клиенты смогут
воспользоваться преимуществами системы мультиканальных продаж, включая
возможность резерва товара, pick up и адресную доставку. В NAI Ukraine отмечают, что
запуск магазинов в работу запланирован одновременно с официальным открытием ТРЦ
Blockbuster Mall. Однако дата начала работы самого ТРЦ пока неизвестна. Открытие
торгового объекта постоянно переносится.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Сеть LC Waikiki обвинила ТРЦ Dream Town
в ее незаконном "выселении"
03.06.2019

О претензиях fashion-ритейлер LC Waiki к управляющей компании
ТРЦ Dream Town стало известно из сообщения интернет-издания rau.ua. Об
этом сообщает издание retailers.ua
Магазин LC Waikiki площадью около 700 кв.м. открылся в первой очереди ТРЦ в
конце января 2016 года. В марте этого года в ТРЦ Dream Town начали требовать от LC
Waikiki освобождения площадей, "хотя оснований для досрочного прекращения взятых на
себя обязательств у нее не было", передает слова ритейлера издание. Договор аренды
между компанией "Тема Мода Юкрейн" (развивает LC Waikiki в Украине) и "Вита Веритас"
(владеет ТРЦ) был подписан до 2023 года, в связи с чем арендатор обратился с иском в
Хозяйственный суд Киева. Не дождавшись решения суда, передает издание rau.ua, "Вита
Веритас" препятствует работе магазина – блокирует доступ к нему, отключил
электричество, клеит объявления на витрины, что магазин закрыт. Собственники ТРЦ
озвучивают другую версию. После выхода материала rau.ua информация была обновлена.
Ситуацию прокомментировал совладелец ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский. "Больше
двух лет со стороны арендатора не была оплачена сумма по договору. Это дает нам право в
одностороннем порядке расторгнуть договор", – отметил изданию Корогодский. Он
подчеркнул, что еще в марте арендатор был предупрежден о расторжении договора и что
до 31 мая он должен был освободить помещение. …
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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В киевском ТРЦ Проспект открылся
"Спортмастер"

Vodafone откроет флагманский магазин
в здании Главпочтамта

04.06.2019

В ТРК «Проспект» пространство спортивных брендов расширился еще
одним новым магазином - на втором этаже торгово-развлекательного
комплекса открылся «Спортмастер». Его площадь составляет 2140 кв.м.
Удобное преимущество магазина - это секционное распределение товаров: для
мужчин, женщин и детей. А также по видам спорта и мотивами покупки: для ЗОЖ и
лайфстайл, для путешествий, походов, бега, фитнеса, тренировок, футбола, тенниса.
Отдельно выделены товары для велоспорта, плавания, единоборств, командных видов
спорта, летних и зимних. Кстати, если товар в стиле «унисекс», то он представлен в секциях
и для женщин, и для мужчин. И это также удобно. Всего «Спортмастер» объединяет более
70 брендов, топ-12 среди которых - это Columbia, Outventure, Nike, Demix, Salomon, Merrell,
Skechers, Fila, Puma, Speedo, Stern, Kappa. Официальное открытие магазина «Спортмастер» в
ТРК «Проспект» запланировано на 8 июня, с музыкой, конкурсами, викторинами на
спортивную тематику, скидками и интерактивами с украинскими спортсменами.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Акціонер Lamoda проведе IPO аби
залучити €300 млн
05.06.2019

Компанія Global Fashion Group, що контролює онлайн-рітейлера
Lamoda, планує провести первинне публічне розміщення на Франкфуртській
фондовій біржі з метою залучення €300 млн на розвиток компанії.
“Передбачається, що планована пропозиція складатиметься тільки зі знову
випущених акцій”, – зазначили в компанії. Також повідомляється, що темпи зростання
виторгу інтернет-магазину Lamoda сповільнилися за підсумками 2018 року, а в грошовому
вираженні перейшли до зниження. “У компанії це пояснювали переходом до більшої частки
продажів по моделі маркетплейса. За підсумками I кв 2019 року Lamoda вийшла на
операційну беззбитковість”, – йдеться у повідомленні. Global Fashion Group – глобальна
компанія, що займається торгівлею одягом та аксесуарами. Група складається з чотирьох
платформ електронної комерції (Lamoda, Iconic, Zalora і Dafiti), які здійснюють продаж на
території Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Латинської Америки та СНД. Виторг компанії
за підсумками 2018 року склав €1,156 млрд. У 2019 році очікують на €1,3 млрд. Нагадаємо,
американський виробник джинсового одягу Levi Strauss & Co. повернувся на відкритий
фондовий ринок з IPO вперше з 1985 року. Компанія розмістила 36,7 млн акцій за ціною $17
за кожну. В результаті її була оцінено у $6,6 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
 HOUSEHOLD RETAIL

USUPSO Ukraine: Планируем открыть 30 магазинов
до конца 2021 года
30.05.2019

Co-Founder украинской сети магазинов товаров из Японии USUPSO
расказал о франшизе, планах на запуск новой категории товаров и первых
результатах, которых удалось добиться за полтора года работы в Украине.
Бренд USUPSO появился в Токио — одной из мировых столиц современного дизайна
и инноваций. Он стал основоположником и лидером в сегменте простых, но ярких товаров
для повседневной жизни. Международная сеть USUPSO сегодня насчитывает более 1000
магазинов в 30-ти странах мира. В Украину ритейлер зашел в конце 2017 года и за полтора
года открыл 10 торговых точек. Каковы дальнейшие планы на развитие сети у нас в стране,
какой период окупаемости одного магазина, когда первый из них откроется в Киеве, и
какая новая категория товаров появится к осени 2019 года, RAU рассказала Co-Founder
украинской сети USUPSO Марианна Самсонова. ...
Читать интервью полностью >>>
По материалам rau.ua
КП "Будинок книги" прозвітував про
свою діяльність у 2018 році
04.06.2019

Звіт про діяльність комунального підприємства "Будинок книги" за
2018 рік заслухали на ранковій нараді у муніципалітеті 4 червня. Про це
повідомляє chernigiv-rada.gov.ua
За словами директорки Тетяни Корми, у 2018 році підприємство отримало прибуток
на рівні 1,4 млн грн. Зросла кількість покупців, які відвідують Будинок книги за день: з 250
у 2017 році до 270 у 2018-му. Зріс середній чек покупця: з 87 до 107 грн. На підприємстві
трудиться 21 людина. За останній рік в приміщенні Будинку книги встановлено
сигналізацію, що дало змогу скоротити витрати на нічну охорону. Частина приміщень
Будинку книги перебуває в оренді - тут кафе, орендна плата склала 415 тис. грн. Працює
сайт підприємства https://domknygy.org.ua, через який можна замовити книжки он-лайн. У
планах КП "Будинок книги" - зберегти позитивну динаміку щодо прибуткової діяльності
підприємства, зокрема щодо виручки за продукцію. Один із важелів: працівників
мотивують преміями, якщо план з продажів перевиконано. Втім зарплати на підприємстві
невеликі: від 6100 до 8535 грн щомісяця у залежності від посади.
Читати повністю >>>
За матеріалами chernigiv-rada.gov.ua
Сеть Антошка открыла магазин в новом
концепте в ТРЦ Gulliver
10.06.2019

Новая торговая точка расположена на четвертом этаже ТРЦ Gulliver и
занимает площадь 520 кв. м. Об этом RAU сообщила пресс-служба торговоразвлекательного центра.
Брокером при подписании соглашения выступила компания Retail & Development
Advisor - партнер Ассоциации ритейлеров Украины. Формат нового магазина в Gulliver –
новое и смелое решение для сети Антошка. На небольшой площади, 520 м², представлены
все ключевые товарные категории верхней части ценового сегмента. Бренд-менеджеры
компании тщательно подобрали товарные позиции, чтобы максимально удовлетворить
потребности клиентов в ТРЦ Gulliver. «Сложная задача заключалась в оформлении
витрины. В данной локации ее практически нет, зато присутствует широкая входная
группа. Этот вызов приняли специалисты компании, разработав оригинальное решение
зонирования и товарных выкладок. Зонирование магазина выполнено в соответствии с 3
ключевыми категориями товаров: питание и уход за ребенком (Baby care), игрушки (Fun), и
одежда и обувь (Fashion). Также новый магазин «Антошка» полностью оформлен в стиле
Люмеров. Это ключевые элементы нового стиля, фантастические герои сети стали
персонализацией бренда, отражением его отношений с клиентами», – рассказал Иван
Чивкин, операционный директор сети Антошка. Сеть магазинов Антошка входит в состав
RedHead Family Corporation и насчитывает 37 магазинов в 17-ти городах Украины. …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

58

28.05.2019

Один из крупнейших в стране операторов мобильной связи
продолжает развитие собственной розничной сети: новый флагман
Vodafone откроется в центре Киева - на Майдане Незалежности.
О планах Vodafone открыть новый торговый объект в самом центре Киева стало
известно из пресс-релиза госкомпании Укрпошта. В пресс-службе почтового оператора
отметили, что Укрпошта первой среди государственных компаний начала сдавать
недвижимость в аренду через систему электронных аукционов ProZorro.Продажі. «Такая
практика была положительно воспринята рынком, о чем свидетельствует растущее число
известных компаний и брендов, которые становятся участниками наших аукционов.
Первым был интернет-магазин Rozetka, сейчас присоединился Vodafone, который
планирует открытие своего флагманского магазина на арендованных площадях
Главпочтамта», — сообщили в компании. Как уточнили в Укрпошта, Vodafone арендовал в
Главпочтамте чуть более 278 кв. м площади. Ежемесячная арендная плата будет составлять
430 000 грн, что в перерасчете на квадратный метр равняется 1545 грн/кв. м. Дата
открытия нового магазина пока неизвестна. Как рассказали RAU в пресс-службе Vodafone,
сейчас компания ведет подготовительные работы, в частности — идет выбор дизайнконцепта для нового флагмана. ...
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Мережа MOYO поповнилася трьома
оновленими магазинами
29.05.2019

Компанія MOYO відкрила у Львові, Дніпрі та Одесі магазини нового
формату. Про це повідомляє он-лайн видання TradeMaster.UA з посиланням
на прес-реліз компанії.
Мережа MOYO продовжує активний реформат роздрібних магазинів. Протягом
травня після ремонту і глобальної модернізації відкрилися торгові точки у Львові, Дніпрі та
Одесі. Львівський магазин, розташований за адресою Міцкевича, 8, почав роботу 4 травня.
Одеський (пр-т Небесної Сотні, 2, ТРЦ City Center) і Дніпровський (вул. Глінки, 2, ТРЦ «МОСТ
Сіті-центр») магазини відкрилися 18 травня. Традиційно для MOYO офіційний початок
роботи супроводжувалося урочистою частиною з розіграшами призів і подарунками.
Магазини нового формату мають чітке зонування, що спрощує пошук потрібної техніки.
Покупці практично завжди зможуть знайти те, що їм потрібно, а якщо певного товару або
колірного рішення не виявиться в наявності — консультанти допоможуть оформити
адресне замовлення, або оперативно доставлять техніку зі складу на магазин. Крім того, в
оновлених торгових точках знаходяться стійки pick-up, на яких можна отримати
замовлення, оформлені на сайті. Всі нові магазини мережі MOYO відкриваються в форматі,
який в компанії характеризують чотирма словами: «швидкість, комфорт, зручність і
довіра». Завдяки новому підходу, в приміщеннях старих магазинів, вдається розмістити
більшу різноманітність товарів. Зокрема, у всіх оновлених торгових точках в наявності
з'явилася побутова техніка і товари для особистого користування, розширено асортимент
дисків і аксесуарів для ігрових консолей, а також збільшено кількість портативної
електроніки. У 2019 компанія MOYO намір відкрити ще кілька нових і продовжить
реформатувати магазини своєї роздрібної мережі. Так, найближчим часом планується
відкриття шести нових магазинів.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Привлечь и удержать: кейс Сomfy по работе
с молодыми сотрудниками
31.05.2019

Демографический кризис, связанный с эмиграцией украинцев,
приводит к негативным последствиям на рынке труда Украины. Об этом
пишет он-лайн издание retailers.ua
Бизнес прикладывает все больше усилий для привлечения соискателей молодого
поколения и их удержания в компании. Как с этим справляется Comfy, крупнейшая сеть
бытовой техники и электроники, рассказала на форуме Retailers “Что делать?” Head of
Talent Development компании Дарья Сергиенко. Приводим тезисы из выступления. Сеть
бытовой техники и электроники Comfy объединяет 95 магазинов, в ней работает 3 000
человек, из которых 620 человек – в главном офисе, на складе в Броварах – 200 человек, в
call-центре –150 человек. С кадровым голодом сталкиваются все ритейлеры, работающие
на рынке Украины. Сейчас соискателей интересует в работодателе не только стабильная
работа и зарплата. В прошлом году компания Comfy решила обратиться к соискателям 2024 лет через рекламу, которая носила социальный характер. Основной меседж, который
компания хотела донести, – зарабатывать деньги, строить карьеру можно в Украине, не
отправляясь в другие города. Можно работать в национальной компании, строить свое
будущее и будущее своей страны. Компания работает не только над привлечением
молодых сотрудников, но и над их удержанием. То, что мы транслируем вовне, должно
подтверждаться внутренним. Это основной месседж работы HR-отдела.
Чего хотят сотрудники? Свободы выбора: Это степень автономности в оценке
своей работы, выбор того, с кем работать. Бывали случаи, когда на собеседовании кандидат
просил перед принятием решения познакомить его с человеком, который будет его
обучать. Свободу времени: Если у компании есть возможность дать несколько вариантов
рабочих графиков, она это делает. Свободу самовыражения: Компания ушла от
классического понимания стандартов продаж. Это не значит, что у нас нет стандартов, это
значит, что сотрудникам не подходит заучивание стандартных фраз продавца, как,
например, "Добрый день. Чем я могу помочь?". Мы даем свободу в общении с клиентом.
Теперь основная задача сотрудника в зале – не продать, а удовлетворить потребности
клиента. Вот еще один пример того, как сотрудники магазина встречали покупателей.
Развития: Они смотрят на то, что компания может дать им – какие навыки они приобретут,
будут ли эти навыки полезны им в будущем. Идеи и смыслы: Сотрудники хотят быть
причастными к чему-то большему. Сотрудники могут инициировать помощь, например,
интернату, дому престарелых, а компания их в этом поддержит. Фан: В ритейле много
процессов, которые не очень интересны, к примеру, инвентаризация. Но и в такой процесс
можно внести что-то, чтобы он не был таким скучным. Comfy регулярно проводит опросы
сотрудников – классический eNPS (оценка мотивационного климата). Так мы можем
увидеть боль сотрудников и то, что им нравится. К примеру, по результатам последнего
опроса мы выявили проблему – провисание в проведении регулярных встреч менеджмента
с сотрудниками для того, чтобы дать обратную связь и поговорить на тему развития. …
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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ТОВ "Епіцентр К" відкриває найбільший ТЦ
в прифронтовій зоні

Українці найчастіше купують в інтернеті
одяг і взуття

14.06.2019

ТОВ "Епіцентр К" (Київ), що розвиває в Україні мережу однойменних
торговельних центрів, 15 червня відкриє двоповерховий ТЦ на вул. Марії
Примаченко, 14 у Краматорську (Донецька обл.)
Як повідомила прес-служба компанії у п'ятницю, об'єкт площею 17,7 тис. кв. м стане
52-м у мережі "Епіцентр". "Незважаючи на те, що відстань до так званої лінії розмежування
становить лише 60-70 км, ми вирішили інвестувати кошти в будівництво нового ТЦ у
Донецькій області й підтримати розвиток східного регіону. Сьогодні це найбільший
торговельний центр у прифронтовій зоні", - наводяться в повідомленні слова генерального
директора компанії "Епіцентр К" Петра Михайлишина. Він додав, що в результаті відкриття
об'єкта в Краматорську створено понад 300 нових робочих місць. У компанії вважають, що
відкриття ТЦ "Епіцентр" у Краматорську має стати "певним якорем для активізації
подальшого розвитку цивілізованої роздрібної торгівлі в місті, а також у прилеглих
населених пунктах - Слов'янську, Костянтинівці, Дружківці, Бахмуті"….
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
IKEA в Украине: мечта миллионов переносится
и уходит в интернет
14.06.2019

Голландская компания со шведскими корнями IKEA изменила планы
по развитию на украинском рынке, сообщают три источника: директор
торговой сети, консультант по недвижимости и директор столичного
торгового центра.
До конца 2019 года компания планирует открыть четыре торговых точки площадью
около 500 кв м, которые будут заниматься выдачей товара при заказе через интернет.
Изменения связаны с задержкой ввода в эксплуатацию ТРЦ Ocean Mall, который должен
был стать первой крупной торговой точкой IKEA в Украине. Представители Алиева эту
информацию не комментируют. О планах выхода компании на украинский рынок стало
известно в сентябре прошлого года. Ритейлер подписал договор на открытие первого
супермаркета площадью около 6000 кв м в ТРЦ Ocean Mall, который девелопер Вагиф Алиев
планировал открыть в 2019 г. Представители IKEA обратились к консультантам с просьбой
подыскать четыре помещения в составе торговых центров площадью около 500 кв м,
рассказывает президент компании UTG Вадим Непоседов. "Магазины будут заниматься
выдачей продукции, которую потребители будут заказывать через интернет", - говорит
Непоседов. Проблем с предложением нет, каждый торговый центр будет рад открытию
небольшого магазина IKEA. Арендатор гарантированно получит большой поток
посетителей. IKEA предпринимает уже третью попытку выйти на украинский рынок.
Первый торговый центр компания планировала открыть в 2006 году рядом с
Бориспольской трассой. Тогда ей не удалось получить участок леса площадью 70 га из-за
конфликта с киевскими властями, которые выступили против вырубки деревьев. Второй
раз IKEA попыталась открыть магазин в 2009-м и даже купила участок площадью около 60
га в Одесской области, но спустя год ушла из Украины. Сообщается, что IKEA не планирует
расторгать договор с Алиевым. Ранее бизнесмен заявлял, что в его торговых центрах
планируется открыть три-четыре магазина сети
Читать полностью >>>
По материалам mayupravo.com
 REAL ESTATE
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У київських парках збираються прибрати
об'єкти торгівлі
28.05.2019

Екологічна комісія Київради звернулася до Департаменту міського
благоустрою Київської міської державної адміністрації з проханням
демонтувати самовільно встановлені кіоски в парках столиці.
Комісія Київради з питань екологічної політики вислухала доповідь представників
КО «Київзеленбуд» щодо незаконних тимчасових споруд (кіоски, МАФи) і пересувних
торгових точок у парку «Перемога», що в Дніпровському районі Києва. Зрештою, члени
комісії вирішили: звернутися до комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики з проханням вивчити ситуацію, викладену у зверненні КО
«Київзеленбуд» та вжити відповідних заходів реагування; звернутися до Департаменту
міського благоустрою КМДА з проханням демонтувати самовільно встановлені тимчасові
споруди і МАФи у парку «Перемога» та інших парках, а також на інших зелених зонах
столиці; звернутися до мера Києва Віталія Кличка з проханням накласти мораторій на
продаж прав на розміщення засобів пересувної торгівлі у Києві КП «Київський магазин»
поки не буде налагоджено чітке розуміння роботи цього підприємства. Комунальники
стверджують, що незаконні торгові точки нелегально підключені до електромереж і все це
призводить до знищення клумб, кущів, засмічення території і антисанітарії.
Читати повністю >>>
За матеріалами dom.ria.com
 РИНКИ & БАЗАРИ

ООО "Шувар" приняло решение о дополнительной выплате
участникам общества 1 млн грн дивидендов
13.06.2019

ООО "Шувар" (Львов) приняло решение о дополнительной выплате
участникам общества 1 млн грн дивидендов по результатам работы в первом
квартале 2019 года. Об этом сообщает fixygen.ua
Соответствующее решение было принято общим собранием ООО 13 июня, сообщило
предприятие в системе раскрытия информации Нацкомисии по ценным бумагам и
фондовому рынку (НКЦБФР). По информации в системе, дивиденды буду выплачены до 30
июня 2019 года пропорционально доле каждого участника общества. Как сообщалось, ООО
"Шувар" выплатило участникам предприятия 2,55 млн грн дивидендов по итогам работы в
четвертом квартале 2018 года. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года выросла на
21% по сравнению с 2017 годом и составила 10,2 млн грн, чистый доход – на 26%, до 46,4
млн грн. ООО "Шувар" создано в 1991 году. Компания является оператором переданного ей
в аренду трехэтажного торгового комплекса площадью 14,1 тыс. кв. м по ул. Красной
Калины, 36, а также мини-рынка площадью 2,1 тыс. кв. м и земельного участка с объектами
инфраструктуры на 7,25 га по ул.Хуторовка, 4-б в Сыховском районе Львова. Участниками
ООО, согласно данным ЕГРПОУ, в июне 2019 года являются Роман Федишин (50,5%),
Андрей Чипчар (27%), Любовь Доскоч (9,8%), Любовь Бокало (9,6%), Наталия Федишин
(2,5%), а также ООО "Шувар" (0,4%). Конечный бенефициар – Р.Федишин.
Зарегистрированный капитал ООО "Шувар" в июне-2019 составляет 4,6 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Взуття та одяг є найбільш популярними товарами в Україні для
інтернет-торгівлі - онлайн їх готові купувати 70% інтернет-користувачів,
тоді як замикають цей список продукти харчування.
"Цікаво, що для категорії харчових продуктів 13% респондентів зазначають, що
хотіли б купувати їх, але не мають такої можливості. Найімовірніше, причиною є недостатня зручність процесу замовлення і доставки товарів цієї категорії, а також недостатня
кількість майданчиків для таких покупок", - повідомила дослідницька компанія GfK. Згідно
з ним, у випадку зі взуттям та одягом таких виявилося лише 6%. Популярні в інтернеті
також електроніка та побутова техніка - більше ніж половина інтернет-користувачів готові
придбати їх онлайн. За ними слідують косметика – майже 38%, іграшки та дитячі товари більше ніж 25%. У дослідженні зазначається, що неможливість купити товари в цих
категоріях нижча, ніж у випадку з одягом і взуттям та продуктами харчування. За даними
GfK Ukraine, в 2018 р. інтернетом користувалося 66% населення України (61% у 2017 р.), з
них 34% роблять онлайн-покупки. Дослідження показало, що серед онлайн-покупців вища
частка жінок - 53% проти 48% серед непокупців, серед тих, що мають дітей - 46% проти
34%, а також тих, у кого дохід "середній+" - 69% проти 58%. Люди старше 46 років
становлять лише ¼ інтернет-покупців, тоді як серед непокупців їх понад третина - 34%.
Покупців віком 46 років і старше - 25%, діти - 46%, серед тих, що працюють - 75%, середній
дохід і вище - 69%. Водночас серед тих, хто не робить покупки в інтернеті, найчастіше
зустрічаються чоловіки - 52%, покупці віком 46 і старше - 34%, ті, що працюють - 73%, діти 34%, середній дохід і вище - 58%. Для онлайн-покупок українці частіше користуються
ноутбуками - 50%, стаціонарними комп'ютерами - 49%, смартфонами - 44%, планшетами 11%. Покупці воліють оплачувати покупки карткою на сайті - 36%. Готівковий розрахунок
обирають 23% покупців, перекази на картку продавця і накладений платіж (поштою) - по
14% покупців. Як наголошується в релізі, для покупців основним бар'єром оплати карткою
на сайті є небажання платити наперед - 44%, відсутність такого способу оплати на сайті 26%, небезпека оплат в інтернеті - 10%, висока вартість - 9% і невміння робити онлайноплату - 1%. Водночас серед недоліків платіжних карток респонденти назвали недовіру до
банків або технологій - 56%, відсутність терміналів, невміння співробітників торговельних
точок проводити оплати карткою - 55%, раціональні підстави, серед яких висока комісія під
час оплати карткою, - 32%, звичка платити готівкою, тривалість під час оплати карткою та
можливість забути пін-код, відзначили 19% респондентів.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
ПОСЛУГИ B2C
 CABARE & CATERING

Рынок общепитов Украины:
обзор 2019 года
27.05.2019

Увеличение количества заведений общепита в стране затормозилось
с началом кризиса в 2015-2017 гг. и возобновилось только в 2018 году
благодаря улучшению экономической обстановки.
Перспективным направлением развития на украинском рынке питания вне дома
является организация соответствующих предприятий на автозаправочных станциях в
качестве сопутствующего бизнеса. На украинских АЗС такой бизнес приносит в среднем
всего 5-10% выручки, тогда как в США он дает до 50% дохода. Пока только половина
отечественных АЗС имеют кафе или фаст-фуды, но с учетом высокой доходности таких
учреждений, инвестиции в их создание будут расти. По результатам анализа украинского
рынка питания вне дома можно прогнозировать и увеличение цен и размера среднего чека
в наших кафе и ресторанах. Этому поспособствуют как рост доходов украинцев, так
увеличение расходов заведений на коммунальные услуги и продукты. Продолжит также
расширяться доля продаж готовых блюд с доставкой, которая сегодня составляет 30%, но
спрос на такую услугу в столице и крупных городах увеличивается на 30-40% ежегодно.
Ранее сообщалось, что в сфере общепита в Украине на сегодняшний день предлагается
около 80 франшиз. Лидеры — кофейни и пекарни, фаст-фуд и стрит-фуд, то есть проекты
работающие в низком и среднем ценовом сегменте.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
Вадим Бортник расказал о сети
сэндвич-баров FreshLine
16.05.2019

В новом выпуске FranchTV ведущий Роман Кирилович пообщался с
Вадимом Бортником, основателем сети сэндвич-баров FreshLine. Редакция
MC Today выбрала самое интересное из интервью.
За последние времья FreshLine стала более системной, клиентоориентированной.
Мы начали делать не только сэндвичи, но и салаты, сделали сэндвичи горячими. Раньше у
нас было много энергии и энтузиазма, а сейчас пришел профессионализм. Сейчас FreshLine
состоит из 45 точек. Но вначале мы делали наши сэндвичи, без преувиличения, в гараже.
Поставили там стол, нарезали колбасу, сами готовили сэндвичи и развозили на две точки,
которые у нас были на тот момент. Системно заниматься бизнесом и строить франчайзинг
я начал, когда заведений FreshLine стало 15. Когда заведений пять или шесть, ими еще
можно управлять самостоятельно. Но как только открываешь 7-е, про одно из заведений
обязательно забываешь. Дальше необходимо строить систему и управляющую компанию,
которая будет заниматься всеми необходимыми процессами. Сейчас в управляющей
компании FreshLine около 30 человек. ….
Читать полностью >>>
По материалам mc.today
В сети ресторанов "Сушия" появятся
экспресс-зоны
29.05.2019

В ресторане "Сушия" в Киеве по ул. Ярославская, 58 теперь можно
осуществить заказ без участия официантов, заявил сегодня журналистам
генеральный директор “Сушия” Антон Ходысько.
Посетитель может выбрать готовое блюдо в эко-коробке из специального
холодильника, который находится в ресторане за барной стойкой, а затем просканировать
штрих-код и расплатиться в терминале банковской картой. Заказанную еду он может взять
с собой или съесть здесь за экспресс-столиком. Меню в холодильнике немного отличается
от основного меню ресторана наборами и позициями. Также сеть "Сушия" тестирует этот
же ресторан на возможность оплаты чаевых официанту только банковской картой.
“Статистика показывает, что 43% заказов в “Сушия” оплачиваются безналично. Поэтому мы
решились на такого рода эксперимент", – говорит генеральный директор “Сушия”. …
Читать полностью >>>
По материалам retailers.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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McDonald's хоче впровадити в українській мережі
штучний інтелект
29.05.2019

Компанія McDonald’s розглядає можливість впровадження технологій
штучного інтелекту Dynamic Yield в Україні. Про це повідомила генеральний
директор McDonald’s Ukraine Юлія Бадрітдінова.
“Компанія McDonald’s придбала компанію Dynamic Yield, яка працює зі штучним
інтелектом і забезпечує інтуїтивні рішення. Її (технологію) використовують уже в перших
ресторанах Америки, а далі буде в інших країнах і в Україні теж”, – сказала вона. Однак
точна дата початку використання цієї технології в Україні ще не відома. Згідно з релізом,
McDonald’s буде використовувати цю технологію прийняття рішень, щоб забезпечити ще
більш індивідуальний підхід до клієнта, змінюючи меню Drive Thru в залежності від часу
доби, погоди, поточного трафіку в ресторані і актуальних пунктів меню. “Якщо ви
заїжджаєте в ресторан об 11 ранку, то у вас буде сформовано меню, яке люди зазвичай
вибирають тут об 11 ранку. Якщо в цей час пішов дощ, то вам підкажуть взяти кави”, –
прокоментувала Бадрітдінова. Технологія прийняття рішень може миттєво пропонувати і
відображати додаткові елементи для замовлення клієнта на основі їх поточного вибору.
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua
Почему WOG закрывает
городские кафе
31.05.2019

WOG объявила о закрытии городских кафе. Эту информацию НВ
Бизнес подтвердили в пресс-службе компании, сообщает служба новостей
издания biz.nv.ua
«Мы закрыли кафе в городе. Остались три кофе-поинта в Ашанах, в ТРЦ Форум во
Львове», — сказано в сообщении. Также в WOG заявили, что остаются работать кафе в 16
поездах Интерсити и трех аэропортах. «Мы хотим развиваться в инфраструктурных
объектах», — сообщили в пресс-службе WOG. В Киеве у WOG было два городских кафе — на
площади Льва Толстого и возле станции метро Олимпийская. Первое кафе WOG,
работающее отдельно от АЗК, было открыто в Киеве в 2015 году. Тогда же компания
сообщала о планах открыть около 200 подобных заведений по всей Украине. Ранее
сообщалось, что кафе WOG открылось в обновленном терминале А МА «Киев» (Жуляны).
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

Читайте также: WOG застрял между
Фирташем и Фридманом >>>

Как сеть Dinner’s захватывает столичные
бизнес-центры
03.06.2019

Сеть Dinner’s заключила договор на размещение трех объектов
общественного питания в столичном БЦ Horizon Park, а также планирует
развитие бизнеса за пределами объектов офисной недвижимости.
Об этом RAU сообщила пресс-служба консалтинговой компании Retail & Development
Advisor, выступившая брокером при подписании договора аренды помещений в БЦ. Как
рассказала директор RDA Таисия Литовченко, общая площадь арендуемых компанией
помещений в четырех зданиях бизнес-центра составила около 1900 кв. м. «В БЦ Horizon
Park будет открыто три заведения питания. В частности, два ресторана Dinner’s площадью
почти по 700 кв. м с новыми дизайнами. Ассортимент ресторанов будет состоять из 1200
блюд, здесь будут проходить недели национальных кухонь, а посетители смогут
рассчитывать на обед по приятным ценам, ведь средний чек ресторанов Dinner’s
составляет всего 90 грн», — сообщила Таисия. По ее словам, в БЦ также откроется новый
для сети формат кафе площадью около 250 кв. м. Как отметил в комментарии RAU партнер
и директор по развитию Dinner’s Александр Борщевич, в нем будет европейское меню,
завтраки и бранчи, оригинальная выпечка и десерты на баре. «Мы давно хотели
реализовать этот формат. Он будет эффективным, если гости будут приходить сюда не
только есть, но и отдыхать», — отметил Борщевич. По словам коммерческого директора БЦ
Horizon Park Елены Левичевой, сейчас Dinner’s является сетью ресторанов №1 в своем
сегменте, а выбор именно этого оператора для БЦ Horizon Park был обусловлен целым
рядом преимуществ: может обслуживать более 8000 гостей ежедневно; имеет успешный
опыт работы на рынке (рестораны Dinner’s работают в БЦ Леонардо, БЦ Ильинский, БЦ
Астарта, БЦ Eleven, а также офисах Киевстар, группы 1+1 и Укрсиббанк); имеет собственные
производственные мощности площадью более 1600 кв. м, …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Андрей Худо, Холдинг эмоций !FEST: Мы наивно думаем,
что о нас знают в мире
06.06.2019

Соучредитель Холдинга эмоций !Fest Андрей Худо о ресторанах сети,
сложностях бизнеса, закрытии заведения «Дом легенд», зарплате
официантов и дальнейших планах.
Владелец львовского «Холдинга эмоций», в который входят Криївка, Пьяна вишня,
Лівівські пляцки, Вовчок и другие, Андрей Худо рассказал порталу Экономическая Правда,
когда в Киеве откроется Реберня, и как город Льва конкурирует за туристов с
европейскими городами. RAU публикует самое интересное.
Об открытии Реберни в Киеве. Киев достаточно сложный. Нам задержали более
чем на полгода ввода в эксплуатацию дома, в котором мы должны открыть Реберню. Это
дом на Андреевском спуске возле Львовской майстерни шоколада. У нас там будет такая
себе львовская посольство. В Черновцах аналогичное заведение мы открыли в апреле. В
Киеве рассматриваем еще одно место под Реберню.
О сети холдинга эмоций !FEST. Более ста (заведений, — прим.). Активно работаем
за рубежом. Пьяна вишня, например, пошла в Варшаве, в Кракове — уже две, будет во
Вроцлаве. Это наш камбэк в Польшу после неудачного запуска Львовской майстирни
шоколада. Поляки любят вишневку, «потусить». Это видно по их туристах. Молодняк
польский часто приезжает. Они стали больше зарабатывать, им до Львова «по кайфу»
приехать и потратить деньги. Они любят у нас «козу поводить» (пройтись по барам, — ЭП).
О франшизе. Франшиза для Пьяной вишни стоит $15 000. Для этого заведению не
требуется большое помещение. Таким форматом заниматься проще, чем открывать Львовские пляцки. Для кофейни нужно искать поставщиков, поваров, официантов, переживать за
стоимость аренды… Люди сейчас, особенно молодое поколение, хотят легкого, большого и
быстрого заработка. Они не очень хотят брать на себя ответственность. Во Львове все
заведения — это наш собственный бизнес. Но по Украине более 70% заведений работают
по франшизе. Кроме того, мы практикуем не только продажу франшиз, но и партнерство по
некоторым бизнес-проектам. То есть в некоторых франшизных проектах мы инвестируем
от 51% в уставный капитал компании. На месте имеем операционного партнера, который
будет следить за бизнес, потому что он тоже положил туда свои деньги. Это основной
принцип инвестирования. Когда ты рассматриваешь любой проект, ты должен положить
свои деньги, чем-то рисковать, чтобы оно стало тебе ценным. …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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В медицинской сети "Добробут" открылось
направление стоматологии
09.06.2019

Стоматология будет включать эстетическое, терапевтическое,
хирургическое, ортодонтическое, ортопедическое направления, а также
направления детской стоматологии, пародонтологии и имплантологии.
Медцентр "Добробут" создан в 2001 г. и ранее имел филиалы в Донецке и Ялте,
однако теперь его активы сосредоточены в Киеве и расширены до крупной сети. Сегодня
сеть включает в себя станцию неотложной помощи, детские и взрослые поликлиники на
правом и левом берегу, стационар для взрослых и детей, детскую и взрослую хирургию,
лечебно-диагностический центр, клинический центр "Добробут-Онкология", а также центр
клинической неврологии, нейрореабилитации и восстановительной медицины. В январе
2018 г. группа инвесторов в составе инвестиционной компании "Конкорд Капитал" и
акционера украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Олега Калашникова
приобрела у корпорации UBG (обе - Киев) 80% сети клиник "Добробут". Владельцем
корпорации UBG являлся народный депутат Руслан Демчак (фракция "Блок Петра
Порошенко"), который оставался владельцем 20% акций сети клиник. Весной 2015 г.
корпорация UBG выставила на продажу принадлежащие ей 20% "Добробута". Тогда
валовый доход сети оценивался в $16,8 млн, прибыль - $1,145 млн, EBITDA – $3,3 млн. В
настоящее время, согласно госреестру, во многих компаниях сети (ООО МЦ "Добробут –
неотложная помощь" с выручкой за 2017 год 38,5 млн грн, МЦ "Добробут-поликлиника" –
347,8 млн грн, МЦ "Добробут-стационар" – 48,9 млн грн, "Детский МЦ "Добробут" – 73,6 млн
грн, МЦ "Добробут-детство" – 22,2 млн грн) компании Satumco Limited принадлежит 99%, а
ее бенефициарами указаны владелец и глава "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа и акционер
украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Калашников.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 HOTEL & RESORTS

Экс-глава "Нафтогаза" владеет частью
отеля Hyatt в Киеве
01.06.2019

Бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина оказался
совладельцем пятизвездочного отеля Hyatt в центре Киева. Об этом со
ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.
Это стало известно из материалов судебного разбирательства между основателями
"Индустриального союза Донбасса" (ИСД) Сергея Таруты, Виталия Гайдука и Олега
Мкртчана в Высоком суде Лондона. Бизнесмены оспаривают дележ денег от продажи
50%+2 акции в корпорации ИСД в 2010 году группе российских инвесторов. Финансировал
сделку российский ВЭБ. Сумма сделки - $2,7 млрд, следует из материалов дела, которое
рассматривает Высокий суд Лондона. Продавцами акций ИСД россиянам выступали Тарута
и Мкртчан. Перед этим они выкупили долю Гайдука за 950 млн. Виталий Гайдук и его жена
Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса около $1 млрд. Тарута
подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в
столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании, о
чем якобы договорились стороны. Отелем Hyatt владеет компания Новые инжиниринговые
технологии (НИТ). Как омечается в материалах суда, Гайдук передал 24,5% в НИТ кипрской
компании Prandicle Limited Олега Дубины. Prandicle Limited официально владеет 24,5%
акций НИТ с 2012 года. Кроме того, 25,5% НИТ принадлежит компании Roselink Limited, в
набсовете НИТ ее представляет Гайдук. Еще 50% акций НИТ с 2012 года записано на
кипрскую Potena Holdings Limited, которую в НС представляют экс-менеджеры ИСД и
компании Регион Сергей Удовенко и Ольга Щиголева. Владелец Региона - Олег Мкртчан.
Информацию о том, что Дубина владеет Prandicle Limited можно потвердить в реестре
юрлиц Министерства юстиции Украины. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Майновий комплекс готелю «Житомир» продадуть
родинній фірмі нардепа
04.06.2019

Міська рада визначилася із долею майнового комплексу готелю
«Житомир»: його продадуть фірмі «Фаворит Компані», яка належить родині
нардепа Борислава Розенблата.
Відповідний проект рішення «Про приватизацію майнового комплексу готелю
«Житомир» за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 6 шляхом викупу» оприлюднили на
сайті міської ради. «Приватизувати шляхом викупу приватному акціонерному товариству
«Фаворит Компані» майновий комплекс готелю «Житомир» (літери «А», «Б», «В»)
загальною площею 10860,40 кв.м за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 6 (свідоцтво про
право власності серія САА No 508939) за ціною продажу 60 083 176грн .00 коп. (шістдесят
мільйонів вісімдесят три тисячі сто сімдесят шість гривень 00 коп) з урахуванням ПДВ, та
перебуває на балансі комунального підприємства «Регулювання орендних відносин»
Житомирської міської ради та розташований на земельній ділянці Житомирської міської
об’єднаної територіальної громади в особі Житомирської міської ради загальною площею
0,5126 га, кадастровий номер 1810136300:09:019:0025», - йдеться у проекті рішення.
Читати повністю >>>
За матеріалами zhitomir.life
Президент-готель заблокував власну
приватизацію
05.06.2019

Господарський суд міста Києва заборонив готувати до приватизації
один з центральних готелів міста – ПАТ «Президент-готель». Про це
повідомляє служба новин інтернет видання sud.ua
Господарський суд Києва частково задовольнив заяву приватного акціонерного
товариства «Президент-готель» про вжиття заходів забезпечення позову та заборонив
Фонду державного майна та інвестиційному раднику, компанії «Конкорд-Консалтинг»,
вчиняти дії з підготовки до приватизації та щодо відчуження державного пакету акцій
приватного акціонерного товариства «Президент-готель». Позивачем у справі виступив сам
«Президент-готель», який бажає скасувати призначення інвестиційним радником ТОВ
«Конкорд-Консалтинг». Згідно заявлених позовних вимог, «Президент-готель» просить:
Визнати недійсним договір №225 від 03.09.2018 про надання послуг радника з підготовки
до приватизації та продажу пакету акцій ПрАТ «Президент-Готель», укладений між ТОВ
«Конкорд-Консалтинг» та Фондом державного майна. Зобов’язати ФДМ вчинити дії щодо
залучення радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакету
акцій ПрАТ «Президент-готель» на конкурсних засадах відповідно до вимог порядку
залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, ….
Читати повністю >>>
За матеріалами sud.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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Київська дитяча залізниця відкриває
новий сезон

Українська асоціація турагентств попросила великого
оператора припинити акцію зі знижками
03.06.2019

Українська асоціація турагентств звернулася до туроператора TIU і
мобільного оператора lifecell з проханням припинити акцію з надання
знижок в розмірі до 9% на тури в липні-грудні 2019 року.
Перед тим TIU і lifecell оголосили про знижкову акцію, яка буде діяти в червні для
клієнтів TIU, які одночасно є і користувачами lifecell. Суть акції в тому, що остання цифра в
номері абонента lifecell одночасно буде і розміром знижки (максимум — 9%), яку
зобов’язується надати туроператор на пакетні тури другої половини 2019 року. При цьому
по одному номеру телефону мережі lifecell можна забронювати необмежену кількість турів.
В асоціації УАТА вважають, що акція, яка пропонує широкому колу споживачів отримати
знижку в розмірі до 9%, несе ряд негативних ефектів. Зокрема, вона «закріплює в свідомості
споживача, що знижки в розмірі до 10% - це нормальна практика. При цьому, за цілою
низкою пропозицій у вас комісія для турагента становить всього 7%», - сказано в листі
УАТА на ім'я гендиректора TUI Нурхана Чалі. Крім того, в УАТА вважають, що туроператор
таким чином проводить цінову дискримінацію між учасниками ринку, заохочує
потенційних туристів знаходити «нестандартні» шляхи отримання знижки і дає посил
ринку, що «якщо компанія проводить подібні акції, значить, можливо, у неї не все добре з
фінансами і терміново потрібні оборотні кошти». …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Мінекономрозвитку анулювало ліцензії трьом
українським туроператорам

28.05.2019

У суботу, 1 червня, Київська дитяча залізниця відкриває свій 66-й
сезон навчально-виробничої практики. Про це повідомляється на сторінці
Київської дитячої залізниці у Facebook.
За традицією, новий сезон відкриває оновлений та відреставрований паровоз Гр336. Зазначається, що юним залізничникам потрібно прийти на годину раніше, об 9:00, до
головного корпусу для проведення інструктажу. Графіка роботи дитячої залізниці ще
немає, оприлюднять згодом. Також повідомляється, що більшість робіт із модернізації
залізниці виконало АТ «Укрзалізниця». Київська дитяча залізниця була відкрита 2 серпня
1953 року начальником Південно-Західної залізниці П.Ф. Кривоносом. З того часу понад 30
тисяч юних залізничників пройшли навчання по робітничих професіях залізничного
транспорту – машиніст тепловоза, помічник машиніста тепловоза, черговий по залізничній
станції, диспетчер руху поїздів, квитковий касир, провідник пасажирського вагона, оглядач
вагона, монтер колії. Довжина колії, замкнутої в кільце, Київської дитячої залізниці
становить близько 2,5 км. Крім того, залізниця має 100-метровий віадук та 7 стрілочних
переводів. Рухомий склад Малої Південно-Західної налічує 2 тепловози серії ТУ- 7, паровоз
Гр- 336 та 6 пасажирських вагонів. Південно-Західна залізниця обладнала навчальні
кабінети, навчальний полігон, спортивний майданчик, зону відпочинку для вихованців
Київської дитячої залізниці. Діти забезпечуються форменим одягом.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
Вячеслав Непоп: «Починається заселення реконструйованої
частини Київського зоопарку»
31.05.2019

10.06.2019

МЕРТ анулювало ліцензії трьом українським туристичним
операторам через невиконання ліцензійних умов. Про це повідомляє
заступник міністра економіки України Михайло Тітарчук.
"Департамент туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України провів 13 перевірок, три з яких – позапланові. За їх результатами виявилось, що
лише 4 туроператори добросовісно виконують встановлені ліцензійні умови", - написав
Тітарчук. Він додав, що ще сім операторів виконували умови частково і отримали
розпорядження про усунення порушень, які стосувались відсутності у керівників філій
необхідного стажу в сфері туризму, не поданих статистичних звітів та відсутності
оновлених даних (щодо гарантії банку, закриття філій, нові договори страхування) в органі
ліцензування. За словами Тітарчука, трьом українським туроператорам - ТОВ "Мережа
агенцій "Гарячі тури", ПП "Лакі-Тур", ПП "Діоніс-Прага-Україна" - було анульовано ліцензії
взагалі. Як відомо, Мінекономрозвитку оприлюднило актуальний реєстр туроператорів, які
в повному обсязі виконують ліцензійні умови. З ним можна ознайомитися за посиланням.
22 травня 2019 р. Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до ліцензійних умов здійснення
туроператорської діяльності, відповідно до яких, для отримання ліцензії туроператор має
забезпечувати фінансову гарантію перед туристами. Уряд також зобов'язав українських
туроператорів надавати інформацію про турагентів, з якими вони працюють.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Только треть украинцев отдыхает
за границей

У коропове озеро, яке було облаштоване під час першої черги
реконструкції Київського зоопарку, вже запустили японських декоративних
коропів кої. Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.
Коропове озеро є одним із трьох озер поблизу нинішнього входу до зоопарку, які
були реконструйовані і практично готові до відкриття. На короповому озері облаштована
альтанка у японському стилі, з якої можна спостерігати за грою риб. Коропи кої виростають
до одного метра, важать 20-40 кг і живуть по 30-35 років. За рибацьким повір’ям, скільки
короп важить – стільки йому й років. Кольорові коропи вперше згадуються у китайських
рукописах у IV столітті н. е. У Японію з Китаю коропів завезли буддистські монахи. До
Європи і Америки вони потрапили лише у 50-х роках минулого сторіччя. Для виведення
нової породи таких коропів потрібно близько 30 років. У Київському зоопарку озеро, у
якому поселені кої, має сучасну кількарівневу систему очищення. Візуально складається
враження, що вода перетікає з пеліканового озера в коропове, однак насправді вода,
засмічена птахами, не може потрапити до озера, заселеного рибами. Водоспад на
короповому озері функціонує завдяки подачі на нього власної води, та підживлення свіжою
водою з артезіанської свердловини глибиною 145 метрів (10% на добу). Після очищення
системою механічної фільтрації та фільтрами з УФ-опроміненням, виконується її
повернення до озера. Завдяки проходженню води через водоспади і поверхневій
поздовжній течії здійснюється посилений газообмін на поверхні водойми. Друга складова
системи циркуляції води в короповому озері є прокачування води через біоплато –
вертикальні бетонні ємності. Поверхня біоплато розташавана дещо нижче поверхні
водойми. На поверхні біоплато висаджені водні рослини. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua

11.06.2019

Абсолютное большинство украинцев (67%) проводят отпуск в
Украине, и только треть (33%) – за границей. Об этом свидетельствуют
результаты исследование Picodi.com.
Те украинцы, которые отдыхают внутри страны, обычно выбирают побережье
Азовского моря и в Одессу. В пятёрке лидеров также Львов, Харьков и рекреационные
центры Закарпатья. Украинцы, которые проводят отдых за границей, обычно выбирают
Египет, Польшу, Турцию, Черногорию и Грецию. При этом не экономят на отпуске только
12% соотечественников. Большинство же старается каким-то образом минимизировать
расходы на отдых благодаря раннему бронированию и покупке билетов, горящим
путевкам. Также украинцы часто ищут бесплатные достопримечательности (21%),
выбирают малопопулярные недорогие направления (17%) или стараются не
путешествовать в разгар сезона (15%). В основном украинцы предпочитают исследовать
новые для себя направления (77%) и только 23% опрошенных периодически
возвращаются на отдых в проверенные места. Половина путешествующих украинцев (50%)
предпочитает отдых на пляже, 34% делают ставку на посещение достопримечательностей,
музеев и знаковых мест, а 16% выбирают активный отдых. …
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua

Читайте также: Время отдыхать
(инфографика) >>>

Фиаско «украинского Батуми»: Почему Херсонщина
не стала туристическим раем
13.06.2019

Пять лет без Крыма мoгли бы cделать другие мoрcкие oблаcти
Украины гoраздo бoлее уcпешными c тoчки зрения развития
туриcтичеcкoй инфраcтруктуры. Мoгли бы, нo не cделали.
Херcoнщина, вмеcтo тoгo, чтoбы превратитьcя в привлекательный курoрт, ocталаcь
меcтoм oтдыха c coмнительным cервиcoм и без надежд на улучшение cитуации в
oбoзримoм будущем. Пocле аннекcии Крыма другие «мoрcкие» oблаcти Украины cтрoили
напoлеoнoвcкие планы пo привлечению туриcтoв, неoднoкратнo вcпoминая извеcтную
пocлoвицу o cчаcтье, пoявившемcя благoдаря неcчаcтью. «Херcoнcкий Батуми»,
«Украинcкий Майами»… cкoлькo былo краcивых фраз и звучных названий. Однакo
cуперпрoекты, кoтoрые, к примеру, мoгли быть реализoваны на Херcoнщине, и через пять
лет ocталиcь вcегo лишь планами на бумаге. Одна из прoблем – внутренние дрязги. К
примеру, в Скадoвcке, на меcте нерабoтающегo кoнcервнoгo завoда, планирoвалocь
oткрыть гocтиничнo-апартаментный туриcтичеcкий кoмплекc. Этoт прoект еще в 2016
гoду, вo время инвеcтициoннoгo фoрума «Таврийcкие гoризoнты», анoнcирoвал президент
ООО «Мoрcкие вoрoта», Пoчетный кoнcул Швеции в Украине Карл Стурен. Бoлее тoгo,
инвеcтoр даже начал coглаcoвывать прoект c гoрoдcкoй влаcтью. Нo прoцеcc ocтанoвилcя,
кoгда в апреле 2018 гoда в Скадoвcке разгoрелcя cкандал – пoлнoмoчия мэра гoрoда
Алекcандра Якoвлева были дocрoчнo прекращены. «Кoгда Якoвлева решением cуда
oтcтранили oт дoлжнocти за нарушения на cумму в 1167 гривен (на эту cумму Скадoвcкий
гoрoдcкoй coвет в 2016-2017 гoдах приoбрел канцтoварoв в магазине жены мэра), инвеcтoр
приocтанoвил реализацию этoгo oчень финанcoвo емкoгo прoекта. Видимo,
предприниматели coчли, чтo в таких уcлoвиях их интереcы мoгут быть недocтатoчнo
защищены», – раccказал иcтoчник УНИАН в Скадoвcкoм гoрcoвете. Сегoдня жители
Скадoвcка не oчень oптимиcтичнo наcтрoены пo oтнoшению к началу летнегo
туриcтичеcкoгo cезoна. …
Лучшее из худшегo >>>
По материалам newscity.in.ua
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Віталій Кличко відкрив оновлену Алею художників:
«Це – наш київський Монмартр»
01.06.2019

Мер Києва Віталій Кличко відкрив оновлену Алею художників, яку
капітально відремонтували та подовжили до столичного фунікулера. Про це
повідомляє прес-служба КМДА.
«Ми презентуємо оновлену Алею художників. Я переконаний, вона стане київським
Монмартром. Тому сьогодні свято і для киян, і для наших митців, які виставляють тут свої
роботи. Прогулюючись цією алеєю, можна побачити гарні краєвиди на Поділ та річку
Дніпро. Це також важливе туристичне місце. Щодня його відвідують тисячі киян і іноземців.
Які і милуються Києвом, і через творчість наших митців більше дізнаються про Україну та
про нашу столицю. Які купують і популяризують українське мистецтво», – звернувся до
киян Віталій Кличко. Під час ремонту Алеї художників було зроблено все, аби і художники, і
відвідувачі почувалися комфортно. Облаштували окрему дерев’яну променаду та кілька
оглядових майданчиків. Встановили красиву огорожу. Увечері можна побачити гарну
декоративну підсвідку Алеї. Задля безпеки відвідувачів та самих художників облаштували
шляхи евакуації. Також були виконані роботи з укріплення стіни вздовж парку скульптур
музею Кавалерідзе до альтанки, яку повністю відреставрували. Здійснили благоустрій
території. Для людей з інвалідністю та батьків з колясками встановили пандуси. Задля
безпеки встановили камери відеоспостереження. Мер зазначив, що оновлена Алея
художників стала частиною великого туристичного маршруту, який створюють в
історичному центрі столиці. Він розпочинається від Пейзажної алеї, йде до сходів в урочище
Гончарі-Кожум’яки, далі – до Андріївського узвозу, через Алею художників – до нового
пішохідного мосту. «В наших планах – зробити цей маршрут до Києво-Печерської лаври. І
ми зараз працюємо над цим», – наголосив мер. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
 IN-DOOR

В ТРЦ «Ривьера» откроется кинотеатр
MULTIPLEX с детской зоной
04.06.2019

В День независимости Украины, 24 августа, откроется кинотеатр
MULTIPLEX в одесском ТРЦ «Ривьера». Общая площадь кинотеатра составит
4253 м2, общая вместимость – 1310 мест.
«Ривьера» это большой ТРЦ в Одессе, который находится рядом с развитым и
густонаселенным жилым массивом города. В этом году мы уже открыли один кинотеатр в
туристической зоне и не хотим на этом останавливаться, поэтому, когда нам предложили
еще одну локацию, мы оценили возможности и увидели потенциал. За год мы планируем
принять более 400 тысяч посетителей», – рассказывает Виталий Писаренко, генеральный
директор сети MULTIPLEX. В новом девятизальном кинотеатре будет много новинок.
Например, маркет – это первый подобный магазин в сети, где зрители смогут приобрести
вкусный попкорн, напитки, полезные сладости, индивидуальные очки, значки, регланы и
другую сувенирную продукцию. Супермаркет позволит избежать очередей, которые часто
бывают на барах. VIP-зал рассчитан на 44 места и специально создан для самых
требовательных зрителей, которые смогут наслаждаться фильмом на ультракомфортных
креслах-реклайнерах. Также планируется обустройство игровой зоны для детей от 2 до 7
лет, в которой все маленькие посетители смогут весело провести время вместе с
аниматорами и няней, пока родители смотрят фильм. …
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua

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

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

 СПОРТ & ІГРИ

 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО

На Райдужному зводиться сучасний фізкультурнооздоровчий комплекс

FILM.UA створили ліцензовану агенцію
Nerg Agency
27.05.2019

У
Києві
почалась
реконструкція
фізкультурно-оздоровчого
комплексу на вулиці Райдужній, 33-А у Дніпровському районі. Про це
повідомляє прес-служба КМДА.
Як зауважив директор Департаменту молоді та спорту Вадим Гутцайт, збереження
та вдосконалення спортивних споруд столиці – важлива та пріоритетна задача. «Чимало
великих інфраструктурних проектів у Києві вже реалізовано і буде ще побудовано за кошти
міста. Цей проект важливий і потрібний киянам. Це не лише можливість проводити
змагання, а, у першу чергу, створення комфортних умов для масових занять фізкультурою
та популяризації спорту в столиці. І вже у наступному році, після завершення всіх
запланованих робіт, Київ матиме ще один сучасний європейський спорткомплекс», –
зазначив Вадим Гутцайт. Згідно з проектом реконструкції, передбачається спорудження
двоповерхової будівлі з приміщеннями для тренувань із силових видів спорту,
тренажерним та фітнес-залом, рингами для тренувань та змагань, універсальним
спортивним залом. Також у спортивному комплексі облаштують спортивний майданчик.
Після поновлення там зможуть одночасно займатися 117 спортсменів. «Хочу запевнити
громаду, що спортивна інфраструктура буде повністю збережена і розширена. Проект
передбачає виключно створення сучасного спортивного комплексу європейського зразка.
Ніяких житлових комплексів там не буде! Ми хочемо створити простір, який буде
функціонувати повноцінно та стане тренувальною базою для наших дітей», – підкреслив
директор Департаменту молоді та спорту. Проект передбачає модернізацію комплексу: це
стосуватиметься і самого приміщення, і благоустрою території, і оновлення майданчиків.
Роботи з реконструкції вже розпочато.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
Президент НОК України оглянув
стадіон «Полісся»

28.05.2019

В рамках групи компаній FILM.UA створено ліцензовану агенцію Nerg
Agency. Нову структуру очолив Олег Судак, який з 2018 року очолював
напрям ліцензування у FILM.UA.
Він має багаторічний досвід роботи на українському та міжнародному ринках
ліцензування, зокрема в США. Представляючи агенцію, Олег розповів про плани на
найближче майбутнє: «Ми маємо намір застосувати на українському ринку абсолютно
новий підхід до ліцензування. Наш колектив уже активно працює над його запуском.
Готуємо сюрпризи, які зможуть порадувати як наших партнерів, так і споживачів».
Зазначимо, що в даний момент Nerg Agency в сфері ліцензування представляє інтереси
таких брендів, як «Мавка», «Спадок», «Хоробрі зайці» та багатьох інших, що входять до
Film.UA Group. Керівник агенції також повідомив важливу новину: з 1 квітня цього року
компанія стала офіційним Агентом ліцензійного підрозділу медіахолдингу Viacom
International Media Networks на території України та Молдови. Портфоліо компанії містить
велику кількість найпопулярніших у світі мультимедійних та розважальних каналів, серед
яких MTV, MTV LIVE HD, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Paramount Channel, Spike та
інші. Агенція Nerg Agency планує збудувати сильну платформу для комунікації довірених
Брендів, а також суттєво розширити портфель ліцензіатів. Зокрема, Nerg Agency буде
курирувати такі загально відомі бренди, як «Цуценячий патруль», «Шиммер і Шайн»,
«Відважні пташенята», «Вспиш і чудо-машинки», «Нелла, відважна принцеса», «Дашамандрівниця», «Губка Боб Квадратні Штани», «Еволюція Черепашок-ніндзя». Також агенція
розвиватиме такі бренди, як MTV, South Park та низку нових франшиз. Окрім цього, агенція
має намір застосовувати нові підходи в сфері маркетингу, зокрема – у питаннях розвитку
споживчого досвіду взаємодії з брендами. За цю частину роботи відповідає маркетингдиректор агенції Валерія Люлько. За її плечима понад 10 років досвіду роботи в сфері
реклами і маркетингу, та велика кількість успішно реалізованих проектів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами mediabusiness.com.ua

31.05.2019

Президент НОК України Сергій Бубка у рамках візиту на
Житомирщину оглянув, як реконструюється стадіон «Полісся». Про це
повідомляє прес-служба Житомирська ОДА.
Керівник Національного олімпійського комітету відмітив масштаб спортивного
об’єкту, велику функціональність стадіону та його вдале розташування. Також Сергій Бубка
поспілкувався з житомирськими спортсменами і вручив їм олімпійський прапор. «Дуже
добре, що у вас будується такий чудовий стадіон, де передбачені всі умови для тренувань.
Думаю, що незабаром він складе достойну конкуренцію вже існуючим аренам. Бажаю вам
хороших тренувань, вдалих виступів та перемог», – зазначив Сергій Бубка. Відзначимо, на
центральному стадіоні «Полісся» активно триває реконструкція. Наразі укладають гумове
покриття на бігових доріжках та проводять асфальтування. «Вже відчувається
масштабність реконструкції стадіону “Полісся”. Перевірив, як ідуть роботи на об’єкті.
Активно займаються гумовим покриттям, невдовзі завершення робіт на ядрі, на
наступному тижні – завершення асфальтування. На черзі – накриття та тенісний корт.
Вкотре переконався: чим частіше буваю на стадіоні, тим активніше там ідуть роботи», –
зазначив голова ОДА Ігор Гундич.
Читати повністю >>>
За матеріалами oda.zt.gov.ua
Спортивний комплекс «Старт»
реконструюють
05.06.2019

У 2019-2021 роках реставрують комплекс стадіону «Старт» із
пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежилих будівель
на вулиці Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі.
Відповідне доручення дано розпорядженням КМДА № 1008. Зокрема, замовником
робіт визначено комунальне підприємство «Спортивний комплекс «Старт». Підприємство
має забезпечити цього року розроблення проектної документації, проведення її експертизи
та затвердження, а також подбати про отримання дозволів на проведення робіт від
Міністерства культури України та Департаменту охорони культурної спадщини. Під час
укладання договору підряду обов’язково передбачити умови щодо надання підрядною
будівельною організацією гарантії якості виконаних робіт і встановити гарантійний строк
експлуатації об’єкта не менше ніж 10 років, а також безумовне повернення в разі виявлення
контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт коштів у сумі
завищення. Відповідальність за виконання робіт у встановлені терміни згідно із
затвердженим графіком, раціональне і цільове використання бюджетних коштів несе
замовник робіт. У вересні 2017 року Київрада прийняла стадіон «Старт» у занедбаному
стані з державної до комунальної власності. Перед цим, зважаючи на численні звернення
мешканців столиці, з метою відновлення функціонування стадіону, Київрада направила
лист до Фонду державного майна з клопотанням ініціювати його передачу з державної
власності до комунальної. 24 жовтня 2018 року було ухвалено розпорядження Кабінету
Міністрів України, відповідно до якого прийнято рішення щодо передачі будівель
спортивного комплексу «Стадіон «Старт» у власність територіальної громади міста Києва.
Читати повністю >>>
За матеріалами kreschatic.kiev.ua
У Києві збудують льодову арену
за 1,7 млрд грн
12.06.2019

Україна має намір представити проект нової льодової арени в Києві
на Конференції з підтримки реформ в канадському Торонто, передає
Інтерфакс з посиланням на Мінекономрозвитку.
Проект обійдеться в 1,68 мільярда гривень. Таку пропозицію озвучив перший віцепрем'єр – глава Мінекономрозвитку Степан Кубів. Комісія підтримала його ініціативу
виділити вже зараз перше бюджетне фінансування проекту, щоб розпочати розробку
проектної документації і встигнути підготувати презентацію на конференції в Торонто.
Виконавцем проекту є ДП ЦУТБ "Льодовий стадіон", його реалізація намічена на 2019-2021
рр. В 2019 р. заплановано виділити 5 млн грн. Відзначимо, в червні 2018 р. повідомлялося
про те, що в Україні можуть з'явитися шість нових спортивних арен. Міжвідомча комісія
Верховної Ради України виділила гроші на будівництво шести нових спортивних об'єктів.
Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України, було затверджено
будівництво нових багатофункціональних спортивних об'єктів в шести містах країни.
Заявки подавали 11 міст, з яких було обрано всього шість, в яких і побудують арени. Нові
зали повинні з'явитися у Вінниці, Рівному, Хмельницькому, Тернополі, Полтаві та Черкасах.
Всього з бюджету на будівництво було виділено 150 млн грн. П'ять міст отримають по 27
мільйонів, а Рівно – 15. Дофінансування будівництва буде зроблено з міських і обласних
бюджетів. Розраховується, що будівництво об'єктів розпочнеться вже цієї осені. Більша
частина нових споруд матиме місткість близько 3 тисяч глядачів. Нагадаємо, у бюджеті2018 було закладено 50 млн грн на будівництво центру зимових видів спорту в Буковелі.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
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Збір винагороди у сфері колективного управління:
МЕРТ відібрало дві організації
30.05.2019

Комісія з акредитації організації колективного управління за результаттами відкритого конкурсу відібрала перші дві організації, які здійснюватимуть збір винагороди у відповідних сферах колективного управління.
"Мінекономрозвитку в рамках реформування системи колективного управління для
ефективного збирання та розподілу винагороди на користь митців завершило перший етап
акредитації організацій у сфері розширеного колективного управління. Комісія з
акредитації організації колективного управління, яка складається з представників
міжнародних організацій у сфері авторського права і суміжних прав, громадських об’єднань,
що представляють правовласників і користувачів, та посадових осіб Мінекономрозвитку,
Мінкульту, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, за результатами відкритого
конкурсу відібрала перші дві організації, які здійснюватимуть збір винагороди у
відповідних сферах колективного управління", - йдеться в повідомленні прес-служби
Мінекономрозвитку. Так, громадська спілка «Українська ліга авторських та суміжних прав»
отримала ексклюзивне право збирати винагороду (роялті) за звучання звукозаписів пісень
у закладах індустрії гостинності - готелях, кафе, ресторанах та в інших закладах HoReCa Hotel, Restaurant, Cafe/Catering (“готель-ресторан-кафе”). Також громадська спілка
«Український музичний альянс» отримала право на збір винагороди за сповіщення
звукозаписів телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги, онлайнмовниками та іншими особами, що здійснюють публічне віщання. Зібрані цими
організаціями колективного управління кошти в подальшому розподілятимуться між
виконавцями, виробниками фонограм та відеограм за прозорими процедурами. Відповідні
рішення
Комісії
з
акредитації
затверджені
наказами
Мінекономрозвитку.
Мінекономрозвитку продовжує перезавантаження системи збору та розподілу роялті на
основі міжнародних принципів: прозорість, підзвітність та ефективне управління.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

ПОСЛУГИ B2B
 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

СБУ та ДФС України припинили діяльність міжрегіонального
конвертцентру з обігом у 200 млн грн
10.06.2019

Співробітники СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у
Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального
кодексу оперативники спецслужби встановили групу осіб, які надавали підприємствам
реального сектору економіки Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької
областей «послуги» з ухилення від сплати податків та незаконного переведення коштів з
безготівкової форми у готівку. Задокументовано, що для прикриття незаконної діяльності
фігуранти провадження використовували реквізити спеціально створених підконтрольних
підприємств. Через них «клієнти» документально оформлювали безтоварні операції нібито
щодо надання певних послуг чи поставки товарів. За вказані послуги чи товари на рахунки
фіктивних підприємств перераховувались кошти, які у подальшому організатори знімали
готівкою та передавали клієнтам за «винагороду» у вигляді відсотків від суми конвертації.
За попередньою оцінкою, загальний обіг коштів підприємств, які входили до складу
конвертцентру, протягом 2018-2019 років склав понад 200 мільйонів гривень. За
результатами вісімнадцяти санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях та
за місцями проживання фігурантів справи на території Дніпра та Запоріжжя, правоохоронці
вилучили документи фінансово-господарської діяльності фіктивних СГД, комп’ютерну
техніку, електронні носії інформації, банківські картки, які підтверджують проведення
протиправних оборудок, та вогнепальну зброю. Триває досудове розслідування.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби СБУ

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

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

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

Екс-президент Київстару інвестував 332 тис. грн
в український стартап Revizion

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

03.06.2019

Суд скасував заборону філії PwC в Україні
проводити аудит банків
29.05.2019

Окружний адмінісуд Києва скасував рішення НБУ про виключення
ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" з Реєстру аудиторських фірм, що
мають право на проведення аудиторських перевірок банків.
PwC втратила право проводити аудит банків через історію з Приватбанком, який був
визнаний неплатоспроможним і націоналізований, але проходив аудит саме цієї компанії.
Окружний адмінсуд Києва визнав неправомірними дії Національного банку щодо
анулювання свідоцтва про включення товариства до Реєстру аудиторських фірм, які мають
право на проведення аудиторських перевірок банків. У Нацбанку заявили, що рішення суду
не набуло законної сили і регулятор готується до його оскарження. НБУ стурбований
результатами розгляду судової справи і продовжить доводити законність своїх дій.
"Підставою для такого рішення (виключення з Реєстру. - Ред.) стало підтвердження ТОВ
"ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостовірної інформації про фінансово-господарську
діяльність Приватбанку, зокрема розмір кредитного ризику та регулятивного капіталу.
Аудиторська компанія не змогла встановити ризики в Приватбанку, які згодом призвели до
його неплатоспроможності і подальших витрат держави, пов'язаних з націоналізацією
банку", - заявили в НБУ. Нацбанк 20 липня 2017 року виключив ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс
(аудит)", 30% якого належить голландському PwC, з Реєстру аудиторських фірм, які мають
право на проведення аудиторських перевірок банків. Тоді компанія PwC не виключала, що
подасть до суду на Нацбанк, який позбавив її права проводити аудит українських банків.
Читати повністю >>>
За матеріалами lb.ua

 ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ (АДВОКАТИ)

Внеском адвокатури в створення е- судочинства
може стати використання ЄРАУ
30.05.2019

Адвокатура зацікавлена у запровадження електронного судочинства,
яке передбачено указом «Про Стратегію реформування судоустрою,
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» та
законодавством.
«Безперечно, адвокатам дуже зручна наявність електронного суду і того сервісу,
який він надає», - сказала голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова у вітальному слові до учасників
конференції «Е-судочинство як елемент сучасної системи правосуддя. перші результати і
наступні кроки». Захід проходить в Південно-західному апеляційному господарському суді
(м.Одеса) за підтримки проектів USAID «Нове правосуддя» та ЄС «Право Justice». Внеском
адвокатури у створення працюючої системи електронного правосуддя може стати
інтеграція можливостей Єдиного реєстру адвокатів України до створюваної ЄСІТС. «Є така
можливість прискорення розвитку тієї програми саме за рахунок ресурсу НААУ. За законом
про адвокатуру 2012 року адвокати розпочали свій електронний реєстр. Є вимоги до цього
реєстру і це дуже потужний портал. У цьому порталі обліковується майже 50 тисяч
адвокатів і ви дійсно знаєте, що це адвокати, бо в нас є ще і псевдоадвокати в державі.
Безперечно, у разі поєднання можливостей двох функціоналів – ЄРАУ і ЄСІТС - вони б могли
за 2020 рік прискорити розвиток системи електронного суду. Ми в цьому зацікавлені», сказала Лідія Ізовітова. У реєстрі є такі сервіси, як особистий кабінет адвоката й
електронний ордер на надання правової допомоги. дані реєстру мають високий ступінь
захисту і систему постійного резервного копіювання. Довідково: Запровадження
електронного судочинства було передбачено таким пріоритетом судової реформи, як
підвищення ефективності правосуддя. У Стратегії реформування судоустрою, судочинства
та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки детально було прописано завдання
переходу до інформаційних систем для надання більшої кількості послуг "електронного
правосуддя". Це і документообіг, і менеджмент, і електронні повідомлення, виклики,
електронні платежі, аудіо- та відеофіксація засідань і так далі і тому подібне. Реформа мала
стосуватися і розподілу справ у судах. У технічному розумінні, поетапне запровадження
інструментів "електронного правосуддя" дасть змогу звертатися до суду, сплачувати
судовий збір, брати участь у провадженнях та отримувати необхідну інформацію і
документи електронними засобами. Законодавцем передбачено, що адвокати, нотаріуси,
приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи
місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання державного та комунального
секторів економіки повинні зареєструвати в системі ЄСІТС офіційні електронні адреси.
Читати повністю >>>
За матеріалами НААУ
 МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ (РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК)

Екс-президент компанії Київстар Петро Чернишов вклав 332,25 тис.
грн в сервіс з вимірювання індексу лояльності клієнтів (NPS) для малого та
середнього бізнесу Revizion. Про це він повідомив у Facebook.
«Revizion — сервіс зі збору зворотного зв’язку, відгуків клієнтів і роботи з
оцінюванням якості товарів і послуг. Одне з головних його завдань — вимірювати малим і
середнім бізнесам їхній індекс NPS (Net Promoter Score або Індекс лояльності клієнтів).
Сьогодні з компанією вже працює безліч різних мереж ресторанів, серед яких Tarantino
Family, La Famiglia, холдинг! FEST, мережа ресторанів Савви Лібкіна, Pesto cafe, а також
великі дистрибуційні компанії і державні установи (адже їм теж важливо розуміти, що
думають про них люди!) — університети, поліклініки та лікарні, транспортні компанії», —
зазначив він. За словами Чернишова, компанія Revizion також підписала контракт з
Укрпоштою. ТОВ Ревізіон було створено в 2017 році. Згідно з даними Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Чернишов
вніс в статутний капітал компанії 332,25 тис. грн. Серед співвласників і кінцевих
бенефіціарів — син екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої Антон Гонтарев. Він
вклав в статутний капітал ТОВ Ревізіон 598,05 тис. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Корпоративные права структур рекламного холдинга Mex Advertising
Поповой арестованы за долги на 6 млн долларов
03.06.2019

Корпоративные права структур, входящих в рекламный холдинг "Mex
Advertising" семьи экс-замминистра Мининформа Татьяны Поповой,
арестованы судебным решением в рамках взыскания проблемного долга.
Речь идет о сумме свыше 6,2 млн дол перед "Райффайзен банк Аваль", об этом
говорится в решении Дарницкого районного суда столицы от 15 мая текущего года по делу
№ 753/8556/19, которое обнародовано в публичном госреестре судебных решений. Как
следует из документа, фотокопия оригинала которого есть в распоряжении редакции, суд
удовлетворил ходатайство законного правопреемника права требования по проблемному
долгу и ипотеке структур семьи Татьяны Поповой, по которым она выступила поручителем
перед "Райффайзен Банк Аваль" на сумму свыше 6,2 млн долларов. Решением суда наложен
арест на 45% доли в уставном капитале ООО "МЕКС АДВЕРТАЙЗИНГ" (Код ЕГРПОУ
38050786), 94 % доли в уставном капитале ООО "МЕКС20" (Код ЕГРПОУ 34839999) и 61%
доли в уставном капитале ООО "АРЕНА-МЕДИА ЕКСПЕРТ" (Код ЕГРПОУ 36352394).
Владельцем арестованных корпоративных прав является отец главы комитета
Американской торговой палаты в Украине Татьяны Поповой — Попов Валерий Васильевич.
Этим же решением суда арестована недвижимость в элитном столичном пригороде,
принадлежащая Валерию Попову: садовый дом и три земельных участка в селе Старые
Безрадичи, жилой дом и три земельных участка в селе Хотов, а также четверть квартиры в
столице. Данное решение суда принято в обеспечение исковых требований финансовой
компании "Женева", которой "Райффайзен банк Аваль" в конце 2018 года уступил права
требования по долгам компаний Татьяны Поповой, обеспеченным также ее личным
поручительством и ипотекой. В качестве залога семья Поповых и подконтрольные ей
компании предоставили банку принадлежавший им столичный бизнес-центр Инкристар на
улице Сурикова, 3. Как сообщалось ранее, Печерский суд по ходатайству государственного
исполнителя запретил Татьяне Поповой покидать пределы Украины до полного
выполнения ею обязательств перед кредитором, данных в личных поручительствах, а
также наложил арест на банковские счета, личное движимое и недвижимое имущество
Татьяны Поповой. Подконтрольные ей и членам ее семьи компании с 2012 года уклоняются
от выполнения обязательств по кредитам, выданным в 2007 году "Райффайзен Банком
Аваль" под залог столичного бизнес-центра "Инкристар" на улице Сурикова, 3, а также
личное поручительство действующей главы комитета Американской торговой палаты в
Украине, экс-замминистра Мининформа и экс-советника Министра обороны Украины.
Начиная с 2012 года, когда "Райффайзен Банк Аваль" вынужден был обратиться в суд для
принудительного взыскания долга с подконтрольных Поповой и ее семье компаний, она
всячески избегала выполнения обязательств по личному поручительству, а также
игнорировала решения судов и вызовы государственного исполнителя. В 2016 году на
основании заявления главы правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимира Лавренчука
возбуждено уголовное дело №12016100000000554 об уклонении от выполнения
обязательств по кредитному договору, а также в связи с попытками незаконного вывода
бизнес-центра Increastar из-под залога. Незаконная схема, которую попытались
реализовать должники посредством создания искусственной задолженности между
связанными компаниями и последовавшего за этим фиктивного банкротства по иску одной
из них, подробно описана в решении суда об аресте имущества отца Татьяны Поповой.
Читать полностью (документ) >>>
По материалам censor.net.ua
XII рейтинг агентств маркетингових
сервісів: інсайти лідерів

Ринок реклами потребує якісного
регулювання
23.05.2019

Законодавство у сфері зовнішньої реклами не встигає за потребами
ринку і не враховує потреб усіх його учасників, тому його потрібно
вдосконалити. Про це повідомляє outdoor.org.ua
Тим паче, що мова йде про медіа, яке останні 2 роки зростає рекордними темпами
разом із довірою до нього громадян. Більше як зовнішній рекламі українці довіряють
тільки телебаченню — підвищення довіри на 30% за останні 5 років. Такого висновку
дійшли в Антимонопольному комітеті і підготували відповідні рекомендації Кабінету
Міністрів. Експерти АМКУ вважають, що ринок реклами потребує якісних нормативних
актів, аби встановити вільну економічну конкуренцію. Справа в тому, що нині органи
місцевого самоврядування на свій розсуд встановлюють правила на підконтрольній
території. А це не так регулює, як гальмує зростання ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами outdoor.org.ua
Результати 20-го Київського міжнародного
фестивалю реклами
02.06.2019

20-ий Київський Міжнародний Фестиваль Реклами анонсує
результати конкурсної програми. Гран-Прі фестивалю почесно отримує
казахський проект Forte Femme агентства RA Kombinat.
Нагадаємо, що на КМФР результатами є не тільки перелік переможців, результати
фестивалю є для кожного – для кожної конкурсної роботи. Дана система дає можливість
кожному, хто наважився подати роботу у конкурсну програму 20-го КМФР, побачити
суддівську оцінку своєї роботи – в цьому році це був 51 член журі з 23 країн світу.
Відкритість результатів кожної роботи дозволяє орієнтуватись тим, хто, на жаль, не дійшов
до фіналу, наскільки далеко вони були від перемоги чи ні та підсилити свої роботи для
подачі на інші міжнародні фестивалі. Відзначимо, V фестиваль маркетингових та PR
комунікацій WOW DONE AWARDS 2019 анонсував результати. Гран-Прі фестивалю отримав
проект Forte Femme, створений агентством із Казахстану RA Kombinat.
Читати повністю >>>
За матеріалами ВРК
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Підведено підсумки XII рейтингу агентств маркетингових сервісів
згідно доходів. Результати продемонстрували помітні зміни: деякі компанії
піднялись на пару позицій, дехто накопичує сили для потужного стрибка в
майбутньому.
Ми запросили учасників рейтингу поділитися досвідом перемоги та думками про
сучасний стан галузі та її перспективи.
ADSAPIENCE– лідер рейтингу другий рік поспіль. Компанія працює як нова структура
на ринку з кінця 2017 року. У склад компанії увійшли значущі сили українського маркетингу,
які об’єднали досвід, ресурси, активи. Що допомагає вам утримувати впевнену переможну
позицію? Юлія Голота, CEO ADSAPIENCE: «Ми всі в Adsapience вдячні за таке визнання та
радіємо результатам. Безумовно, вони є наслідком постійних інвестицій в розвиток нашого
продукту та відбудовування партнерських відносин з клієнтами. Ми знаємо, що
комунікаційний бізнес потребує великої віддачі, й робимо максимум, щоб покращувати
якість нашого продукту, відточувати наші процеси, знаходити точки болю та працювати
над їх вирішенням в інтересах наших клієнтів».
Позитивні тенденції на боці клієнтів: «час можливостей». Ми спостерігаємо певну
позитивну динаміку у колі наших колег: обороти агентств зростають, команди стають
більш професійними. А як ви прокоментуєте зміни, які відбуваються на стороні клієнтів? Чи
можна відзначити, що попит, задачі, бізнес-стратегії якісно змінилися та стали більш
сміливими, яскравими та економічно обґрунтованими? Havas Engage Ukraine, друге місце в
рейтингу. Владимир Зборовский, директор: «Останні тенденції, актуальні для компанійрекламодавців - це залучення все більшої кількості каналів комунікації в спілкуванні зі
споживачем. Окрім стандартних каналів, це ще і залучення нових - створення ком'юнітіспільнот для зацікавлених груп; підключення лідерів думок; створення відеоконтенту і т.п.
Клієнти потребують повного спектру робіт і чекають від агенцій сміливих креативних
рішень, очікують більше ніж вказано в рамках брифу. І тільки тоді, коли ідеї втілюються в
бездоганне виконання і дають результат, клієнти схильні доручати максимум задач різного
спектру тим, кому довіряють». …
У фокусі – трейд-маркетинг >>>
За матеріалами mami.org.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ЗМІ. ВИДАВНИЧА & ДРУКАРСЬКА (ПОЛІГРАФІЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

 РАДІО СТАНЦІЇ

 ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА

Дані радіослухання в Україні перша хвиля
дослідження 2019 року.
10.06.2019

Сергій Грішин звільнився з
«РБК-Україна»
03.06.2019

Сергій Грішин очолював новинну редакцію із січня 2018 року, також
був заступником головного редактора. Про своє звільнення Сергій Грішин
повідомив у Facebook.
«Тепер я не шеф-редактор новин "РБК-Україна". Це була яскрава і драйвова пригода.
21 місяць я працював у дуже крутий команді. Не знаю, чи зміг я дати щось "РБК-Україна".
Але ця команда точно зробила мене кращим, розумнішим, професійнішим. І це не пафос, а
об'єктивна оцінка. Команди News і Daily, ви кращі на ринку. Спасибі вам за все», - йдеться в
повідомленні. У коментарі «Детектору медіа» Сергій Грішин розповів, що звільнився з 1
червня, але говорити, де буде працювати далі, - поки що не став. «Все, що я міг дати
новинам, а новини мені, - ми вже дали. Прийшов час», - зазначив він. Також пан Грішин
повідомив, що посаду шеф-редактора новин замість нього обійматиме Данило Крамаренко.
«Він працює більше 4 років в "РБК-Україна". Від редактора, потім старший редактор. Я
запропонував керівництву його кандидатуру, керівництво схвалило. Він хороший редактор.
Відповідальний, глибокий», - додав журналіст. Нагадаємо, Сергій Грішин у вересні 2017
року прийшов до «РБК-Україна» на посаду заступника головного редактора. З 5 жовтня
2017-го він став керівником відеопрадакшену інформагентства. У січні 2018-го Грішин
очолив новинну редакцію.
Читати повністю >>>
За матеріалами detector.media

Лідер незмінний – ХІТ FM. Порівняно із даними останньої хвилі 2018
року, свої позиції у ТОП-10 за показником рейтингу покращили Радіо
«П’ятниця», Radio Roks та Ретро FM.
За показником Reach% порівняно з минулою хвилею змін у десятці практично немає
– лише радіо «Мелодія» витіснила з неї Radio Relax. Про це свідчать дані першої хвилі
дослідження, яке проводить на замовлення міжгалузевого індустріального об’єднання
«Радіокомітет» дослідницька компанія «Kantar TNS в Україні». Опитування проводилось з 4
лютого по 14 квітня 2019 року. Участь у ньому взяли мешканці України з міст із населенням
50 тис+, віком від 12 до 65 років. Вибірка склала 10254 респонденти. У портреті слухача
радіо у порівнянні з минулою хвилею також є незначні зміни. У дедалі більшої кількості
радіослухачів у сім’ях є авто (59,1% на відміну від 56% у четвертій хвилі 2018 року),
більшість з них одружені (66,1% на відміну від 62,2%) та значно збільшилася кількість
слухачів з доходом вище середнього (59,8% на відміну від 49,6%). Дослідження
RadioResearch проводиться компанією «Kantar TNS в Україні» методом комп'ютеризованого
телефонного опитування слухання за вчорашній день Day after recall CATI (DAR CATI) на
замовлення міжгалузевого індустріального об'єднання «Радіокомітет». Опитування
проводиться серед населення міст України чисельністю 50 тисяч і більше, у віці 12-65 років.
Дані поточної хвилі дослідження охоплюють період з 29.01 по 15.04 2018 року. Вибірка
склала 10254 респонденти.
Читати повністю >>>
За матеріалами nam.org.ua
 ВИДАВНИЦТВА ЖУРНАЛІВ, ГАЗЕТ & КАТАЛОГІВ

Forbes возвращается в Украину.
Что об этом известно

 ТВ КАНАЛИ

Українські медіагрупи інвестували понад $ 2,5 млн в кодування сигналу
і закодують супутниковий сигнал з 20 січня 2020 р.
01.06.2019

Українські медіагрупи планують закодувати свій сигнал на супутнику
з 20.01.2020 р., повідомив виконавчий директор, керівник напрямку
платного телебачення медіагрупи "1+1 media" Ярослав Пахольчук.
Загальні інвестиції українського телеринку в кодування сигналу склали $7,5 млн, з
них $2,5 млн вклали медіагрупи, а ще $5 млн – оператори і постачальники обладнання. Для
декодування сигналу телеканалів в Україну вже завезено 110 тис. тюнерів. Цього тижня
також були узгоджені і підписані контракти між чотирма українськими медіагрупами
(StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup і "Медіа Група Україна") і провайдером ефірного
цифрового телебачення "Зеонбуд" про кодування його транспортного сигналу. Кодування
транспортного сигналу призначено на вересень. При цьому, з січня 2020 сигнал буде
передаватися у стандарті MPEG4 DVBS-2 (друге покоління супутникового мовлення DVB-S
плюс вдосконалений алгоритм стискування зображення). Наступне замовлення понад 600
тис. тюнерів і чіпсетів для декодування сигналу заплановане медіагрупами на червень 2019
року. Як зазначив Я. Пахольчук, інформаційну кампанію про кодування сигналу планується
розпочати 25 серпня 2019 року. Крім того, з 4 листопада 2019 року медіагрупи планують
почати маятникові відключення сигналу доти, доки сигнал буде повністю закодований,
щоб споживачі встигли змінити тип прийому. При цьому абонентів провайдерів
супутникового зв'язку не торкнуться маятникові відключення і вони також не бачитимуть
рекламу кодування. Згідно з інформацією "Зеонбуду", технічний супутниковий сигнал
провайдера зараз йде у відкритому вигляді у форматі Multistream (DVB-S2 T2-MI) на
супутнику Astra 4A компанії SES Astra, його бачать тільки спеціалізовані професійні тюнери.
Кодування транспортного потоку напередодні кодування телегруп має заблокувати
можливість приймати цей сигнал надалі на тюнери з підтримкою T2-MI.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Генпродюсер «Прямого» Алексей Семенов
покинул канал
04.06.2019

Генпродюсер «Прямого» Алексей Семенов покинул канал. Об этом 3
мая сообщила генеральный директор «Прямого» Евгения Захарова,
передает служба новостей портала telekritika.ua
Причины ухода пока не сообщаются – о них отдельно сообщит сам Алексей Семенов.
Также Евгения Захарова на вопрос «Детектора Медиа» есть ли кандидат на должность
генерального продюсера, ответила: «Кто будет – посмотрим». Семенов подтвредил
изданию свое увольнение: «Построил, настроил – и все». Издание распространило слухи,
что Алексей Семенов планирует заняться запуском информационного канала в «Медиа
Группе Украина». Но сам Семенов эти слухи опроверг. В декабре «Телекритика» сообщала о
том, что Алексей Семенов станет генпродюсером столичного канала «Перший київський»
за деньги застройщиков Вадима Столара и Владимира Галантерника. Предположительно
телеканал будет лояльным к мэру Киева Виталию Кличко. Сообщалось, что редакция
вещателя будет находиться в бизнес-центре «Парус», на этаж ниже редакции телеканала
«Прямой». В апреле Алексей Семенов представлял штаб Петра Порошенко на встрече по
дебатам. Как известно, у Алексея российское гражданство. О получении продюсером
украинского гражданства не сообщалось. Напомним, официально «Прямой» принадлежит
экс-регионалу Владимиру Макеенко, но его реальным собственником «Украинская правда»
называет Игоря Кононенко – первого заместителя председателя фракции БПП,
однокурсника и бизнес-партнера президента. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал
с Петром Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность
мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называют техническим проектом
Банковой; сегодня он входит в политсовет «Нашего края». Осенью прошлого года в
структуре собственности «Прямого» появился кипрский офшор Parlimo Trading Limited,
который по данным «Наших грошей» связан с «Украинской национальной лотереей»,
находящейся в сфере влияния народных депутатов от БПП Александра Третьякова и Глеба
Загория. Перед запуском «Прямого» «Телекритика» сделала большое интервью с Алексеем
Семеновым и теперь можно смело сделать сверку планов и их реализации продюсером.
Читать полностью >>>
По материалам telekritika.ua
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Издание Forbes вернется в Украину к концу в 2019 г. Его издателем
выступит словацкая компания Barecz & Conrad Media. Об этом сообщает
AIN.UA со ссылкой на свои источники.
Источники LIGA.net на медиарынке также подтверждают интерес словацкой
компании в получении лицензии в Украине. На запрос LIGA.net в словацком офие Forbes
ответили, что пока не может комментировать ситуацию: "Мы не можем комментировать
этот вопрос сейчас. Спасибо за проявленный интерес, понимание и терпение", - сообщил
представитель ппресс-офиса Петр Симунек. Словацкая компания уже владеет франшизами
Forbes в Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии. Украина станет пятым рынком для
издательства. На запрос Лиги в словацкий офис Forbes ответил, что пока не может
комментировать ситуацию. "Мы не можем комментировать этот вопрос сейчас. Спасибо за
проявленный интерес, понимание и терпение". Сообщается, что у Forbes Украина уже есть
главный редактор, на его поиск ушло несколько месяцев. Это известный медиаменеджер,
его имя пока не называют. Сейчас идет подбор команды. На подготовку к запуску может
уйти до полугода. Ранее Forbes в Украине был представлен онйлан-изданием, ежемесячным
журналом Forbes Украина, а также спецвыпусками Forbes Woman и Forbes Lifestyle. Какой
формат будет сейчас - пока неизвестно. Право на выпуск Forbes Украина основатель
компании UMH Борис Ложкин получил в 2009 году, а в марте 2011-го вышел первый номер.
В 2013-ом Ложкин продал свою компанию UMH, в которую также входило издание Forbes,
теперь уже беглому олигарху Сергею Курченко. В том же году 13 членов редакции оставили
издание, ушел и главред - Владимир Федорин. Все они заявили о давлении и цензуре.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Друкована преса під пресом прогресу: трохи про історію
та сучасність українських газет
07.06.2019

Ми живемо у століття інформації. В сучасних телекомунікаційних
каналах її циркулює настільки багато, що людина вже не в змозі сприйняти й
проаналізувати весь цей потік.
Сьогодні будь-яке значуща подія в будь-якій точці планети в короткий час стає
відомою всьому світу в різних інтерпретаціях. Важко навіть уявити наскільки простим і
розміреним було життя наших предків без телебачення, мобільних телефонів, інтернету та
соціальних мереж. Відлунням того життя в даний час є все ще досить численні друковані
видання, поступово втрачають своїх передплатників і перехідні на роботу онлайн. Так, за
даними Укрпошти, якщо в І півріччі 2015 року загальний тираж підписних видань в країні
становив 11,3 млн примірників, то рівно через три роки він скоротився до 8,6 млн. Річ у тім,
що в інтернеті інформацію можна отримати швидше і дешевше. А початком розвитку
друкованої преси на території сучасної України можна вважати середину 18-го століття. А
саме в 1749 р. у Львові з'явився «Kurier Lwowski», який друкувався польською мовою. Ця
газета проіснувала недовго - вийшло всього кілька номерів, а першим періодичним
виданням стала «Gazette de Leopol», що видавалася на модному тоді у дворянському
середовищі французькій мові. В частині України, що входить до складу Російської Імперії,
першими газетами були «Харьковскіе Патріотіческіе Листи» (1807 рік), «Харьковский
еженедельник» (1812 рік), «Одеський вісник» (1828). З 1838 р. і до революції 1917-го у всіх
губернських містах РІ видавалися державні «Губернские ведомости». Значний слід в історії
преси залишив «Київський телеграф», перша приватна газета Києва, заснована Альфредом
Юнком в 1859 році. На жаль, після смерті засновника в 1870 році, газета швидко змарніла і
була закрита в 1876-м. Часом зародження преси українською мовою можна вважати кінець
19-го - першу половину 20 століть. Так, львівське видання «Діло» виходило з 1880 по 1939
рік і довгий час було єдиною українською періодичною газетою на території АвстроУгорщини. Безліч україномовної преси з'явилося після події 1917 року. Уже в наступному
1918 р. українською мовою видавалося 127 газет. З моменту утворення Радянського Союзу
українська національна преса спочатку різко скоротилася, до 28 газет в 1923 р. Але пізніше,
з проголошенням курсу на українізацію, ситуація покращилася. У 1926 р. вже налічувалося
50 українських газет, а в 1932-му рівень українізації преси в республіці досяг 87,5%. Піку
розвитку українські друковані ЗМІ досягли з набуттям нашою країною незалежності. На
сьогоднішній день зареєстровано близько 29 тис. Різних видань. Однак, як вже було
написано вище, прогрес бере своє, і значення друкованих газет неухильно зменшується.
Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, в лютому 2019 року
газети були основним джерелом інформації лише для 6,7% населення. За рік ця частка
зменшилася на 1,4 процентних пункту. За той же час частка інтернет-ЗМІ зросла з 27,1% до
27,5%. Крім того, за рейтингом свободи преси, складеному американською організацією
Freedom House, наша країна знаходиться лише на 113 місці з 196 можливих зі статусом
«частково вільна». Тому не дивно, що українці все частіше шукають альтернативну
інформацію про події в країні та світі, благо, що зараз це не проблема.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua
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Данилишин: цього року не виключено уповільнення темпів
економічного зростання в Україні
Україна піднялася на 5 пунктів в рейтингу конкурентоспроможності країн світу
28.05.2019

Україна за рік піднялася з 59 на 54 місце в рейтингу конкурентоспроможності країн світу за версією Міжнародного інституту управлінського розвитку (International Institute for Management Development).
У рейтингу глобальної конкурентоспроможності, який складається з 1989 року,
представлено 63 країни світу. Автори рейтингу оцінюють конкурентоспроможність за 20
параметрами, розділеним на чотири категорії (індекси): ефективність економіки,
ефективність уряду, ефективність бізнесу, інфраструктура. Самі параметри, в свою чергу,
складаються більш ніж з 300 різноманітних змінних – від внеску у світовий ВВП, цін на
бензин і рівня податкових ставок до вартості капіталу, прозорості державної політики та
відкритості національної культури для іноземних ідей. Україна в цьому році наздогнала в
рейтингу Словаччину, яка перебуває на 53 місці. З пострадянських країн найвище в
рейтингу знаходиться Литва – на 32 місці. Казахстан – на 34 місці. Слідом за ним на 35-му
місці йде Естонія. Росія займає 45 рядок. Сінгапур через десять років повернувся на
вершину рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік світу. Сполучені Штати
надовго на першому місці не затрималися, відкотившись на третю позицію. Другий рядок,
як і роком раніше, зайняв Гонконг. Сінгапуру допомогли розвинена технологічна
інфраструктура, кваліфіковані робочі руки, сприятливе законодавство про імміграцію та
ефективність при створенні нових підприємств. У десятці найбільш конкурентоспроможних економік вперше опинилися дві близькосхідні країни – Катар (десяте місце) і ОАЕ (п’яте
місце). Ще три роки тому вони перебували, відповідно, на 13-й і 15-й позиціях. …
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Місце України на інвестиційній
карті
31.05.2019

Найближчі "інвестиційні сусіди" України — не передові
західні держави, а економіки "третього світу". Чому так відбувається
і як це змінити? Про це пише Ігор Мазепа, генеральний директор,
І. МАЗЕПА
власник інвестиційної компанії Concorde Capital.
Світ великих іноземних грошей сильно відрізняється від того світу, в якому ми всі
живемо. Це світ, у якому екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва — не страховисько, а найбільш
професійний український реформатор. Це світ, де олігархи діляться не на поганих
кровососів і жахливих узурпаторів, а на надійних партнерів і шахраїв. Це світ, у якому місце
України — не в центрі Європи, а десь між Центральною Африкою та Близьким Сходом. Щоб
трохи його зрозуміти, пропоную вашій увазі думки представників іноземних інвестиційних
фондів, які вони озвучили на міжнародній конференції Concorde Capital, що пройшла в
середині травня у Києві. У дискусії взяли участь шість представників глобальних
інвестфондів і міжнародних фінансових організацій. У їх управлінні — капітал, що
перевищує розмір економіки України майже в десять разів: Міжнародна фінансова
корпорація (IFC) - 285 млрд дол інвестицій; Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР) - 130 млрд євро інвестицій; AllianceBerstein - 555 млрд дол активів в управлінні;
BlueBay Asset Management - 62 млрд дол активів в управлінні; Canyon Capital Advisors - 19
млрд дол активів в управлінні; Argentem Creek Partners - 1 млрд дол активів в управлінні.
Про місце України на карті міжнародних інвесторів. "Україні доводиться
конкурувати за інвестиції з іншими країнами", — досить дипломатично зазначив Джон
Паттон, портфельний керівник фонду Argentem Creek. Розширюючи це твердження, ми
можемо побачити, у якому саме "сегменті" ми можемо конкурувати. Якщо відштовхуватися
від кредитних рейтингів України, ми бачимо досить непросту картину: нашими
найближчими "конкурентами" є аж ніяк не передові західні країни, а економіки "третього
світу". Ангола, Буркіна-Фасо, Гана, Ефіопія, Руанда, Суринам, Шрі Ланка, Таджикистан і
Танзанія — це країни, у яких кредитний рейтинг трохи вищий за український. Рейтинг
України нагадує показники Конго, Іраку та Лівану. Серед держав, які відстають від України,
можна відзначити тільки Мозамбік, Пуерто-Ріко, Замбію і Венесуелу. Ось наше реальне
місце на світовій інвестиційній карті. Саме таке місце України є причиною того, що і уряд, і
приватні українські компанії не можуть собі дозволити дешеве міжнародне фінансування.
"Якщо суверенний рейтинг України виросте до "BB", це буде зовсім інша країна", —
зазначив Андрій Родзянко з Canyon Capital Advisors. Між іншим, "BB" — це рівень Грузії,
Бангладеш, Парагваю і Гватемали. На думку Тімоті Еша, стратега BlueBay, ми виглядаємо
конкурентними порівняно з Іраком, Тунісом, Йорданією і Замбією. …
Рецепти поліпшення: невже все так просто? На моє превелике розчарування,
світлі уми людей, які керують багатомільярдними капіталами, навперебій давали банальні
рецепти для поліпшення бізнес-клімату та інвестиційної привабливості України. Словом,
нічого такого, чого ви не знайдете в будь-який передвиборчій програмі чи будь-якій більшменш притомній стратегії. Усе виглядає настільки банально, що навіть нецікаво. Але, чорт
забирай, може все-таки варто все це раз і назавжди зробити — і, дивись, трапиться диво?
Економічне диво. Отже, всі шановні спікери відзначили, що найважливішою базою для
будь-якого прогресу є економічна стабільність — цінова та курсова, неодмінним атрибутом
якої вони бачать незалежну монетарну політику Нацбанку і співпрацю з міжнародними
фінансовими організаціями. "Дуже важливо, що в України є якір (МВФ) і вона більш-менш
рухається в напрямку вимог його програми", — зазначив старший економіст фонду
AllianceBerstein Маркус Шнайдер. Саме та крихка стабільність, яка вдалася Нацбанку, є, на
думку західних кредиторів, важливою основою, на якій можна будувати всі подальші
поліпшення. "Якби нам не імпонувало макроекономічне середовище, ми б не були присутні
в Україні як інвестори", — зазначив глава представництва IFC в Україні Джейсон Пелмер.
Він підкреслив, що висловлює загальну думку всіх міжнародних фінансових організацій,
присутніх в країні. Йому вторить Богов: "Спочатку — незалежність Нацбанку в монетарній
політиці, і тільки потім ми можемо рухатися далі". У цьому "далі" він бачить поліпшення
інститутів, що гарантують верховенство права, захист приватної власності і відкриту
конкурентну економіку. Приблизно те ж бачить і Пелмер — довіру і захист інвестицій.
"Люди, які вкладають сюди величезні капітали, хочуть знати, що вони перебувають в
середовищі поваги до інвестицій", — сказав він. Крім того — реформи, серед яких
представник IFC бачить приватизацію. На його переконання, це значно збільшить приплив
іноземних інвестицій в Україну, стимулюючи економічне зростання. Окремо представники
міжнародних фінансових організацій відзначили починання уряду в приватизації
держбанків, пообіцявши підтримку цьому процесу. Також Пелмер бачить великий
потенціал для зростання іноземних інвестицій і банківського кредитування у відкритті
вільного ринку землі. Паттон попередив, що для залучення іноземних інвестицій реформи
повинні бути швидкими і гучними. Це потрібно для того, щоб Україна не загубилася в
глобальному порядку денному з усіма торговими війнами і прийдешніми виборчими
процесами в найбільших західних країнах. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Зростання ВВП може скоротитися до 2,5-2,7% через світові ціни
на сировину і ситуацію в економіках основних торгових партнерів
України, повідомив глава Ради НБУ Богдан Данилишин.

Б. ДАНИЛИШИН

Помітне зменшення міжнародних резервів України може послати психологічний
сигнал учасникам валютного ринку і вплинути на курс української валюти. Таку думку
висловив 3 червня у Facebook глава ради Національного банку України Богдан Данилишин.
"Не можна забувати і те, що до початку опалювального сезону, тобто до жовтня, Україні
необхідно закачати в підземні газосховища 15-16 млрд. м3 природного газу за літній сезон
(травень-вересень). При нинішніх ринкових цінах для цього знадобиться близько $2,5
млрд, які доведеться знайти в найближчі чотири місяці (в цілому потрібно $3 млрд. Але у
"Нафтогазу" є кредитна лінія на $0,5 млрд)", - написав він. Данилишин зазначив, що
зростання ВВП в Україні може сповільнитися. "Готовий розділити позицію аналітиків
Нацбанку, які вважають, що цього року не виключено уповільнення темпів економічного
зростання (2,5 2,7%). Україна країна з малою відкритою економікою, орієнтованою на
експорт агропродукції, сировини і напівфабрикатів з низькою доданою вартістю. Тобто,
серйозно залежить від світових цін на сировину і ситуації в економіках країн, наших
основних торгових партнерів", пояснив він. Голова ради НБУ додав, що за прогнозами
продовольчої організації ООН, в 2019 році світове виробництво зерна збільшиться на 2,7%,
тому немає серйозних передумов для зростання ціни зернових, проте завдяки великому
обсягу продажів на зовнішніх ринках, експортна виручка українських сільгоспвиробників і
агротрейдер може зрости. "Це, разом з перерахуваннями від трудових мігрантів, посприяє
балансуванню ситуації на валютному ринку", зазначив він. Данилишин зазначив, що
вселяють тривогу прогнози за ціною на залізну руду, що є однією з істотних статей
валютних надходжень. Крім того, очікується зниження темпів зростання економік країн, що
є основними торговими партнерами України. "Гостра чутливість платіжного балансу
кон'юнктурі міжнародних сировинних ринків і стану економік основних торгових
партнерів обумовлює для України як ризики гальмування динаміки ВВП, так і валютні
ризики. На жаль, у нас поки зберігається експортно-сировинна модель економіки, яка сама
по собі є автоматичним обмежувачем для економічної динаміки концентрація на експорті
сировини, напівфабрикатів та продукції з низькою доданою вартістю веде до скорочення
віддачі від масштабів виробництва", підкреслив він. Данилишин додав, що в світі не було
країн, які економічно процвітали протягом тривалого часу без розвиненого промислового
сектора. За прогнозами Національного банку України, зростання ВВП в 2019 році
сповільниться до 2,5%. Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього
продукту в Україні на 2019 рік, знизивши його з 2,9% до 2,7% через економічні вразливості
і піку виплат за міжнародними зобов'язаннями. Європейський банк реконструкції та
розвитку погіршив прогноз зростання ВВП в Україні з 3% до 2,5% на 2019 рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами 24ukr.net
ІНТЕРВ’Ю

Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной
индустриализации и снижении кредитных ставок
05.06.2019

Владимир Стельмах - банкир с многолетним опытом - руководил
НБУ дважды: в 2000-2002 гг. и в 2004-2010 гг. За время работы в НБУ он
получил признание банковского сообщества за независимость от
любых сфер влияния и умение принимать быстрые и четкие решения
для эффективной работы банковского сектора.

В. СТЕЛЬМАХ

Сразу после празднования его 80-летия мы поговорили с Владимиром Семеновичем
о том, какие процессы происходят в банковской системе сейчас, насколько важным для
Украины является сотрудничество с МВФ, была ли необходимость срочной
национализации ПриватБанка, а также о том, как реорганизовать систему гарантирования
вкладов для эффективного возврата средств вкладчиков банков, которые НБУ выводит с
рынка, информируют «Экономические Новости».
— Как Вы в целом оцениваете ситуацию в экономике Украины за 5 лет после начала
войны и после глубокого падения 2015? Правительство отчитывается о восстановлении
стабильного роста, Нацбанк — о низкой инфляции, но как, по Вашему мнению, обстоят дела
на самом деле?
— Официальные данные действительно говорят о росте экономики. По сравнению с
показателями 2015 реальный ВВП вырос на 15,2%, а номинальный — на 17%.
Положительная динамика индекса цен. Ведь в 2015 инфляция в стране достигала 143,3%, а
в 2018 — 108,9%.
— Нужна ли Украине новая индустриализация за счет снижения уровня кредитных
ставок, в том числе и за счет проактивной позиции НБУ?
— Конечно, нужна. Суть ее заключается в создании условий для реализации
экономической антиимпортной индустриализации. Естественно, чем ниже кредитные
ставки, тем больше денег поступит в экономику в виде кредитных ресурсов. Необходимы
условия для индустриализации, которые будут стимулировать рост экспорта и
одновременно способствовать уменьшению объемов импорта. Нацбанк здесь играет очень
важную роль. Ведь у него в руках огромный инструментарий для фондирования
банковского сектора, в том числе через кредиты рефинансирования, через выкуп
портфелей ОВГЗ, приобретенных банками и тому подобное. А он изымает средства из
банков продавая им сертификаты.
— Учетная ставка сейчас составляет 17,5%. Это — достаточно высокий уровень,
хотя в НБУ считают, что сдерживают инфляцию с помощью такой ставки. А Вы как
считаете?
— У меня нет простого ответа на этот вопрос. Здесь играют роль множество
факторов. Должны быть учтены текущий уровень инфляции, а также стоимость ОВГЗ,
темпы роста реального ВВП, другие макроэкономические факторы. Я не уверен, что есть
смысл сейчас удерживать учетную ставку на таком высоком уровне. Ведь это напрямую
влияет на цену ОВГЗ, ставки по которым в последние месяцы достигают 18-19,5% годовых,
а это — сумасшедшая доходность и дефицит бюджета. Не думаю, что нужны такие дорогие
деньги. Получается, что стоимость денег в стране — 17,5% (учетная ставка). И это
стимулирует банки увеличивать стоимость пассивов, то есть повышать ставки по
депозитам до 16-18%. Соответственно, за этим следует повышение ставок по кредитам, а
по стоимости кредитов в 22-25% годовых они становятся неинтересны производителям,
поскольку это слишком дорогие деньги. Бизнес не сможет за счет производимых товаров
погашать такие высокие ставки. Бороться с инфляцией, естественно, надо. Но нужна ли для
этой борьбы такая учетная ставка, как сейчас? ..
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1.Остаточне і безповоротне припинення корупційних практик. Чимала частина
економіки перебуває в тіні саме внаслідок змови державних чиновників та діячів, які
інколи нарікають себе бізнесом. Контрабанда, цілі галузі економіки в тіні не тільки
позбавляють державу необхідного їй джерела фінансування державних сервісів та
повернення боргів, а й демотивують реальний бізнес, яскраво демонструючи
справжні правила функціонування економіки держави. Корупція має бути
припинена. Жорстко. Чітко. Коротко. Із притягненням до реальної відповідальності
винних у скоєнні кримінально карних діянь осіб.
2.Податкова амністія. Ми маємо створити умови для повернення в Україну, а також
для виведення на світ Божий капіталу, накопиченого нашими громадянами
впродовж останніх 28 років. Оплатно. Одноразово. Із зобов'язаннями інвестувати в
будь-якій формі та дамоклевим мечем впровадження плану BEPS і міжнародним
автоматичним обміном податковою інформацією. Відмова від амністії та будь-якого
пільгування бізнесу записана в меморандумі з МВФ, що його, зі зрозумілих причин,
турбує більше первинний бюджетний профіцит, ніж економічне зростання
боржника. Однак ми маємо знайти аргументи й переконати партнерів у доцільності
цього кроку як для них, так і для нас.
3.Ми маємо створити сприятливі умови для залучення інвестицій. І це найбільш
непросте і трудомістке завдання. Воно лежить у площині не тільки й не так
оподаткування. Це зрозуміла економічна стратегія розвитку держави, це чесні суди,
ефективні, прості й доступні державні сервіси, мінімізовані контрольні функції
держави (за винятком антимонопольного контролю та захисту прав споживачів).
Створення умов для залучення великих інвестиційних проектів з-за кордону
(будівництво заводів).
4.З попереднім завданням тісно пов'язане створення стимулів і підтримка для
просування вітчизняного бізнесу в Україні та у світі, збільшення експорту. Як це
зробити — тема окремого великого матеріалу. З одного боку, необхідно зафіксувати
існуючі умови оподаткування малого бізнесу, забезпечивши зайнятість значній
частині працездатного населення, а також виключивши можливість оптимізації
оподаткування для середнього та малого бізнесу (у т.ч. шляхом впровадження
податку на виведений капітал). З іншого боку, необхідно створити систему
підтримки вітчизняного бізнесу на зовнішніх ринках, від перегляду квот в угоді про
асоціацію і до лобіювання інтересів вітчизняного бізнесу за кордоном, як це роблять
наші західні партнери. Необхідно якісно (залишаючись при цьому в рамках СОТ)
організувати підтримку експорту через експортно-кредитне агентство, офіс
просування експорту та торгові представництва.
5.Енергоносії й енергоринок. Дуже складний напрям роботи, де політика тісно
пов'язана з економікою. Тут необхідні заходи з демонополізації, розширення
вітчизняного видобутку енергоносіїв, стимулювання інвестицій у виробництво
електроенергії та енергоефективність, функціонування відкритого ринку
електроенергії в прийнятній моделі.
6.Удосконалення системи податкового адміністрування шляхом повної діджиталізації
податкових сервісів, впровадження е-чеку, реформування податкового аудиту на
основі управління ризиками, податкової та митної служб, податкової
відповідальності платника податків і держави. Платник податків має реально
відчувати свою захищеність перед контролюючими органами, а податкове відомство
має стати дружелюбним до платника податків і відповідальним перед державою. Ми
повинні раз і назавжди скасувати невиправданий плюралізм контрольних функцій
правоохоронних органів у сфері економіки, створивши службу фінансових
розслідувань. Крім того, деякі склади економічних злочинів (наприклад, ст. 205 КК)
підлягають декриміналізації.

БЛОГ

Дефолт не прощає боргу: чому дефолт — це не шлях
вирішення кризи публічних фінансів
07.06.2019

Тема дефолту України, з огляду на очевидну надмірність
державних запозичень, час від часу вигулькує в інформаційному
порядку денному зусиллями різноманітних політиків та експертів, які
прагнуть із тих або інших причин привернути увагу чи до стану
публічних фінансів, чи (що буває частіше) до власної персони.

Д. ГЕТМАНЦЕВ

Останнім часом тема знову в топі, активно обговорюється у фінансових та
біляфінансових колах, повергаючи в паніку іноземних інвесторів, які й так дуже мало
представлені в нашій країні. З одного боку, стан державних фінансів справді далекий від
бажаного. Влада, що йде, виторгувавши собі в кредиторів умовний трирічний фінансовий
перепочинок після реструктуризації боргу 2015 р., не змогла використати ні його, ні
додаткові кредити для розвитку економіки країни, не тільки не вирішивши, а й
загостривши проблеми, які були до 2014 р. Масштабна корупція на вищому державному
рівні, понад 40% тіньової економіки, несприятливий для залучення таких потрібних нам
інвестицій бізнес-клімат (у 2018-му — тільки 2,4 млрд дол. іноземних інвестицій) разом із
війною на Сході України — навряд чи сприятливі передумови для збільшення ВВП країни
(на кінець 2018 р. реальний ВВП становив усе ще 91,3% від рівня 2013 р.) та підтримки
сталого первинного профіциту бюджету, який дозволяв би зменшити державний борг. І
так, справді твердження експертів, що Україна на сьогодні є т.зв. debt state, якою, на відміну
від податкової держави, управляють не її громадяни, а її кредитори, багато в чому має під
собою підстави. Аргументи команди, яка йде, про те, що державний борг — це нормально і
борги мають усі держави світу, не витримує критики через розмір нашого боргу. За 2014—
2018 роки державний борг у гривневому еквіваленті зріс у 3,7 разу і сьогодні в перерахунку
на душу населення становить понад 50 тис. грн. Тобто кожен із нас винен кредиторам
нашої держави близько 51,5 тис. грн. Це переважно валютні борги, які з часом, у
перерахунку на гривню, тільки збільшуватимуться.
Сьогодні витрати на обслуговування та виплату держборгу порівнянні з близько
40% витрат державного бюджету (346 млрд грн у 2019 р.). З 2013-го величина боргу
збільшилася з 39,9% від ВВП до 61% (з піком 81% 2016-го). Рівень нашого державного
боргу людина розумна не стане, весело плещучи в долоні, порівнювати, скажімо, з боргом
США, який справді перевищує наш, але структура якого, м'яко кажучи, відрізняється від
структури нашого. Однак вона порівняє з середнім показником державного боргу країн СНД
(21,8%) або країн Європи, які розвиваються (30,5%). Наш держборг істотно перевищує
безпечний поріг, установлений Світовим банком і МВФ для країн, які розвиваються (40—
50% від ВВП). Додайте до цього закладену командою, яка йде, фінансову міну уповільненої
дії надруйнівної сили під сумною назвою VRI — варранти, випущені 2015-го у процедурі
реструктуризації державного боргу. Умови випуску деривативів передбачають виплати від
15% (при зростанні ВВП від 3 до 4%) до 40% (при зростанні ВВП від 4%) від суми приросту
ВВП країни понад ці досить скромні показники зростання. Цінні папери, випущені на
кабальних умовах, не тільки можуть стати стримуючим чинником економічного зростання,
якого ми всі прагнемо, а й призведуть до виплат, які кратно перевищують
реструктурований у 2015-му борг. І це в умовах кризи виконання дохідної частини
державного бюджету (на перший квартал недобір коштів становив 16,1 млрд грн);
збільшення затримок у виплаті відшкодування ПДВ (як прямо, так і зі зловживанням
процедурами постаудиту податкових накладних); значного непокритого дефіциту ПФ (при
величезних — майже 50% — дотаціях із бюджету, постійних позичках Держказначейства,
— в першому кварталі 2019 р. ПФ взяв і не повернув 4,5 млрд грн., — і при зменшенні
середньої пенсії (з урахуванням інфляції) більш ніж на чверть, а мінімальної — на 40%,
порівняно з початком 2014 р.); постійного збільшення дефіциту соцстраху (сьогодні — 2
млрд грн); чергових санкцій з боку РФ, примарної перспективи продовження договору
транзиту газу після грудня 2019 р.; колосальних боргів у ЖКГ (63,5 млрд грн на кінець
квітня 2019 р.); та багатьох інших не менш значимих фінансових і біляфінансових проблем...
Дефолт — не вирішення проблем. Очевидно, що влада, яка йде, залишає за собою
важкий тягар фінансової спадщини, що є наслідком помилок її, скажемо м'яко,
безвідповідальної, поверхової й недалекоглядної фінансової політики. Однак, з іншого боку,
дефолт не є й не може бути вирішенням проблеми. Чому? Тому що дефолт — це не списання
боргу. Дефолт — це фінансова ізоляція, крах державних фінансів, падіння довіри майбутніх
кредиторів і підвищення вартості майбутніх кредитів, гіперінфляція, зубожіння переважної
більшості населення, та ніяк не списання боргів державі. В наших умовах — це ще й
колосальні затримки у виплаті пенсій, матеріальної допомоги та фінансування
бюджетників, зрив опалювального сезону і банкрутство системи ЖКГ, а також
непередбачувані наслідки для фінансування нашої армії. Дефолт не прощає боргу. У 1987 р.
Бразилія оголосила дефолт. П'ять довгих років переговорів і фінансово-економічного
колапсу привели до укладання в 1992 р. угоди з кредиторами про реструктуризацію боргу.
Внаслідок дефолту 1999 р. Еквадор відмовився від власної валюти і вже через рік однак
реструктурував борг. В історії немає позитивних прикладів дефолтів, якщо не вважати
такими дефолти держав, котрі свідомо ізолювали себе від решти світу (як СРСР у 20-х і
Німеччина у 30-х роках ХХ ст.). Якщо серйозно замислитися, то серед інших чинників саме
відмова від поширеної на світанку Нового часу в Європі політики дефолтів лягла в основу
фінансової могутності Великої Британії, а потім і її колоній. Виконання зобов'язань щодо
своїх боргів визначає надійність суверена, знижує ризики в роботі з ним, отже дозволяє
йому залучити дешеві гроші (в тому числі інвестиції) у власну економіку. У певних
ситуаціях дефолт неминучий. Однак, попри всіх вищезгадані негативи, сьогоднішній стан
України не є переддефолтним. Інакше кажучи, незважаючи на піковий період виплат із
держборгу у 2019—2020 рр., ми, з урахуванням усіх показників наших публічних фінансів,
цілком справляємося з виплатами поточного і, при певних системних діях, наступного років
(навіть за відсутності осіннього траншу за програмою МВФ). Тому підстав для розмов про
дефолт сьогодні немає, насамперед із фінансового погляду.
Що робити? Що ж робити, аби такі підстави не виникли в майбутньому? Відповідь
на це запитання складно викласти в рамках однієї, та ще й публіцистичної статті. Тому
означимо шляхи, якими треба йти для вирішення проблеми. Наявний борг. Одночасно з
бездоганним обслуговуванням наявного боргу необхідно вести проактивну політику з
управління ним, яка полягає в: (1) переговорах з нашими кредиторами про достроковий
викуп боргових зобов'язань (насамперед VRI) на вигідних Україні умовах; (2) залученні
кредитних ресурсів у гривні та (3) перекредитуванні наявного боргу на більш дешевий. Тут
дуже важливо розуміти, що рік у рік нам вдається залучати кредити дедалі дорожчі.
Політика залучення кредитів вартістю до 9,75% на ринках єврооблігацій і близько 10%
реальної дохідності у гривні коштує країні надто дорого. Імовірно, ціну можна знизити,
залучаючи позикові кошти заздалегідь. Однак очевидно, що всі перелічені вище підходи —
паліативні й не спрямовані на розв'язання всього комплексу проблем, вирішення яких
лежить виключно у площині прискорення економічного зростання країни. Відновлення та
подальший розвиток економіки — завдання всього суспільства. Але саме держава має
створити для цього необхідні передумови.
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***
Звісно, перелічені вище заходи — це тільки деякі з необхідних для розвитку
економіки. Ці дії не на один день, це довгий шлях, починати який треба вже вчора. І,
безумовно, більшість їх сьогодні неможливо реалізувати без узгодження з нашими
кредиторами. Достатньо побіжно ознайомитися з меморандумом із МВФ, аби зрозуміти, що
рамки нашої поведінки чітко визначені кредитором, який послідовно захищає свої інтереси
та інтереси своїх акціонерів. Але ми можемо й мусимо шукати компроміс. Адже фінанси —
це завжди компроміс. Фінанси — це точка, в якій перетинаються інтереси і нашого
суспільства, і нашої держави, і бізнесу, і закордонних партнерів. Де всі вони змушені
домовлятися. Точка, в якій поступаємося ми, однак поступаються й нам. А
найправильніший компроміс — це той, яким не задоволена жодна зі сторін. Але ми мусимо
зробити все, щоб умови, на яких ми домовимося з нашими партнерами, задовольняли нас
більшою мірою, ніж це є тепер. У питанні дефолту є ще один — мені здається,
найважливіший момент. Це гідність. Невід'ємна, перша характеристика особистості.
Гідність поважати себе й тому бути шанованим іншими. Гідність давати слово й
дотримуватися його. Гідність виходити з будь-яких, навіть найскладніших ситуацій
достойно. Гідність — це сила людини, особистості, нації. Гідність — це те, що робить
людину особистістю, а народ — нацією. Гідність — це не право. Гідність — це обов'язок.
Обов'язок перед собою, своїми дітьми, майбутнім своєї країни. І якщо ми мислимо себе
нацією, нам усім спільно треба вирішувати навіть найскладніші проблеми, які перед нами
стоять, без хибного пафосу, метушні й істерик, — гідно.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
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Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться
рецептом "экономического чуда"
08.06.2019

В недавно опубликованном рейтинге конкурентоспособности за 2019
год, который составляет швейцарская бизнес-школа IMD, Украина
поднялась сразу на 5 позиций – с 59-го места в минувшем году на 54-е. В
2017-м наша страна находилась только на 60-м месте.

Рейтинг Международного центра конкурентоспособности IMD, конечно, уступает
более известному Индексу глобальной конкурентоспособности от Всемирного
экономического форума (WEF). Прежде всего по охвату: в нем представлено только 63
государства, тогда как в рейтинге WEF – 140. Однако он составляется уже 30-й год подряд
по 340 критериям, так что тоже дает представление о тенденциях. В 2019 году на ступеньку
выше нас находится Словакия, ниже – Перу. Украина обогнала в этом рейтинге даже такие
страны, как Хорватия и Греция. А возглавляет рейтинг конкурентоспособности 2019 года
Сингапур, который впервые обошел Соединенные Штаты Америки. В Индексе глобальной
конкурентоспособности последние несколько лет Сингапур удерживал вторую строку
после США. Данные 2019 года еще не публиковались. Сайт "Сегодня" заинтересовался, что
помогло некогда отсталой колониальной стране сделать рывок, который сегодня называют
не иначе как "экономическим чудом". Может ли опыт Сингапура пригодиться и Украине?
Путь процветания. Страна с крайне слабой экономикой, с высоким уровнем
бедности, массовой трудовой миграцией... Это не об Украине. Это о Сингапуре середины XX
века. А через несколько десятилетий эта небольшая страна превратилась в одного из
"азиатских тигров", в одну из самых богатых стран мира. Как им это удалось? Сегодня в
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Украине часто цитируют изречение бывшего премьера республики, творца сингапурского
"экономического чуда" Ли Куана Ю: "Хотите побороть коррупцию? Начните с того, что
посадите трех своих друзей. Вы точно знаете, за что, и они знают, за что". Для Сингапура
это не образное выражение. После обретения независимости в стране действительно были
осуждены по коррупционным статьям сотни и даже тысячи чиновников. В их числе были
не только друзья, но и родственники премьера. Сейчас Сингапур считается одной из
наименее коррумпированных стран мира. Проблема коррупции актуальна и для Украины.
Но, конечно, решив одну только эту проблему, Сингапур вряд ли достиг бы того уровня
развития, который он демонстрирует сейчас. Это стало возможным благодаря правильно
выбранной стратегии экономического развития. В частности, реформе образования и
развития технологичных отраслей промышленности. Еще одной из задач ставилось
привлечение в страну как можно большего числа международных компаний (в украинских
реалиях – инвесторов). Крупный бизнес требовал четких правил игры. Понятных законов,
комфортного бизнес-климата. Поэтому одними из первых Сингапур взялся за
совершенствование судебной системы и создание "единых окон". Все эти и другие реформы
заняли не год и не два, а десятилетия. Зато теперь, отдавая Сингапуру первую строку в
рейтинге конкурентоспособности, его составители констатируют: "Подъем Сингапура был
обусловлен
его
развитой
технологической
инфраструктурой,
наличием
квалифицированной рабочей силы, благоприятными иммиграционными законами и
эффективными способами создания новых предприятий". Многие из тех проблем которые
в свое время пришлось решать Сингапуру, стоят сегодня и перед Украиной. Потребность в
инвестициях, в реформе судебной и административной систем, в развитии
промышленности и т.д. И все-таки просто перенести успешный восточный опыт на
украинскую почву вряд ли удастся. Да и не нужно. "Сингапур нельзя сравнивать с
Украиной. Потому что это небольшая страна, с небольшим количеством населения. У нас
совершенно другая сложность экономики, другой экономический рельеф, совершенно
другая история развития экономики. "Фишки" Сингапура не будут работать у нас с
абсолютной точностью. То есть это совершенно не та лекала, по которой можно
выкраивать украинский план реформ. Но Сингапур может дать несколько правильных,
магистральных направлений, которые мы могли бы использовать", – говорит
экономический аналитик Алексей Кущ (аналитический центр "Оптима"). Тем не менее
эксперт констатирует: общее между нашими странами найти можно: "Сингапур тоже
начинал фактически с экономического дна", – говорит он.
Каких "сингапурских" реформ не хватает Украине. Первое, с чего начал Сингапур,
– это создание прозрачной и эффективной правовой среды, рассказывает Алексей Кущ. В
основу было положено английское право, привычное и понятное для многих мировых
компаний. То есть страна предложила западному инвестору абсолютно знакомые для них
правила рыночной игры и правовые инструменты защиты. Это, с одной стороны,
законодательство, правовое поле. "Законодательство понятно инвестору, оно было
адаптировано к лучшим стандартам и практикам английского права. Правоприменение
этого законодательства со стороны государственных органов тоже четко
регламентировано, нет двойных стандартов, нет избирательного правосудия, нет
лоббирования каких-то интересов, т. е. законодательные нормы применяются абсолютно
одинаково ко всем экономическим агентам, независимо от того, откуда они: резиденты,
нерезиденты, малый или большой бизнес. И третье – это справедливая судебная система,
которая выносит правосудные решения на основании четких стандартов, регламента. А
самое главное – очень быстро принимает эти решения. Инвесторы не ждут годами, пока
будет вынесено решение. И тем более не стакиваются с какими-то противоречивыми,
абсолютно непонятными судебными решениями, как это может быть, например, у нас. Вот
в этом треугольнике инвестор чувствует себя спокойно. Это как раз то, что нужно делать
Украине, и то, почему к нам сейчас не идут прямые иностранные инвестиции. Среди
причин, почему инвесторы не идут в Украину, они называют в первую очередь коррупцию,
неэффективную и очень инертную судебную систему и несовершенное законодательство",
– объясняет Алексей Кущ. Кроме того, в Сингапуре была разработана очень эффективная
система защиты титулов собственности, или, как говорят у нас, – права собственности. С
помощью той же системы четко выписанного законодательства и независимой системы
правосудия. У нас этого пока нет – и это еще одна причина, почему инвесторы не торопятся
в Украину. "Отсутствие защиты права собственности – это еще одна из причин, почему
инвесторы не идут в Украину. Эту причину они тоже открыто называют. У нас до сих пор не
сформирован реестр недвижимости в полноценном формате. Катастрофическая ситуация с
земельным кадастром. Тысячи земельных участков границами наезжают друг на друга.
Присутствует коррупционная составляющая. И это у нас еще не введен рынок земли!", –
говорит эксперт.
Украина может стать страной-хабом. Наша страна волне может
позаимствовать у Сингапура концепцию страны-хаба и концепцию чартерных городов,
уверен Алексей Кущ. "Сингапур – это страна-хаб, которая находится на пересечении
финансовых, торговых, товарных потоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Украина в
этом плане тоже обладает уникальными возможностями, потому что мы тоже находимся на
таком цивилизационном стыке между Европой и Азией. Мы могли бы стать и элементом
"нового шелкового пути", который идет из Китая – это один пояс, один путь. Мы могли бы
стать газовым хабом для Центральной и Восточной Европы, потому что у нас уникальные
возможности: и ГТС, и подземные хранилища газа. Мы могли бы стать и энергетическим
хабом, транспортным хабом, морским и т.д. У нас для этого есть колоссальные
потенциальные возможности, которые сейчас абсолютно не реализуются", – констатирует
экономический аналитик. Концепция чартерных городов была разработана экономистом
Полом Ромером, Нобелевским лауреатом 2018 года и предполагает, что в странах с
неэффективной экономикой "точками роста" могли бы стать крупные города. "Чартерный
город – это мегаполис, который обладает мощным человеческим потенциалом, сильным
научно-техническим, технологическим, транспортным, промышленным потенциалом. Там
создаются специфические условия ведения экономической деятельности, льготные
условия налогооложения, упрощенная система оформления", – объясняет Алексей Кущ.
Сингапур, по его мнению, является классическим примером чартерного города. "У нас идея
свободных экономических зон была полностью дискредитирована, но, в принципе,
кластерное развитие, свободные экономические зоны – это пришло к нам из Китая. И, по
большом счету, это достаточно эффективное направление, потому что оно дает инвесторам
точки роста и точки входа в экономику. Инвестору нужно, чтобы его бизнес
капитализировался, то есть нужны точки роста. А также нужны точки входа в экономику,
то есть чтобы он пришел, обратился в "единое окно" и через неделю или месяц получил
весь пакет разрешительной документации, "бизнес под ключ". Чартерный город как раз
обеспечивает такие точки роста и упрощенные точки входа в экономику страны. Например,
в Украине чартерными городами могли бы стать Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса", –
полагает эксперт.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
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Що відбувалось на з'їздах Гройсмана, Смешка, Вакарчука,
Порошенка і Зеленського
09.06.2019

Стовпчики термометрів вперше від початку літа впевнено
зафіксувалися біля позначки +30. На такому тлі в Києві пройшов черговий
фестиваль влогерів з промовистою назвою VideoZhara...

Але найбільш "спекотно" було у політичній тусовці. Позачергові вибори не
скасовано, час підтискає. Тому за один вікенд на різних столичних майданчиках пройшов
цілий парад з'їздів політичних партій. Ті, хто вирішили спробувати свої сили на
парламентських перегонах, зібрали своїх делегатів з усієї країни, аби затвердити списки,
показати себе людям, і з огляду на кількість нових політичних проектів – банально
познайомити партійців між собою. "Українська правда" цього гарячого політичного вікенду
завітала почергово на з'їзди усіх партій, які мають шанси пройти в Раду.
На двох: "Українська стратегія Гройсмана"
З'їзд. У п'ятницю вдень коридори Мистецького арсеналу були напівпорожні. Повз
столи з кейтерингом походжали поодинокі депутати фракції "Народний фронт", які
поступово стягувались до сцени. Депутати НФ прийшли підтримати прем'єра Володимира
Гройсмана, який оголосив, що веде на дострокові вибори свою партію "Українська стратегія
Гройсмана". Оскільки партія Яценюка на вибори не йде, депутати та міністри цієї
політичної сили шукають політичного порятунку у партії Гройсмана та "Європейській
солідарності" Петра Порошенка. Гройсман з'явився на з'їзд, тримаючи за руку свою
дружину, аби підкреслити статус "зразкового сім'янина". На сцені на нього чекала
підготовлена трибуна з партійним брендуванням. Виступав Гройсман з типовими для себе
меседжами, так, неначе він збирається на вибори прем'єра, а не до парламенту. "Наше
завдання – забезпечити стабільність і економічне зростання на 5%", – махаючи лівою
рукою, виголошував Гройсман. "Середній клас – це не якісь багатії! У моєму розумінні – це
український вчитель, лікар, фермер", – пафосно продовжував він, дивлячись на свою
дружину, яка сиділа у першому ряду. Після запального спічу Гройсман представив свою
"нову" команду, яка буде боротися за голоси "45 мільйонів живих сердець".
Cписок. На з'їзді прем'єр представив тільки першу десятку виборчого списку
"Української стратегії". Перша десятка партії Гройсмана наполовину складається з
представників НФ. №1. Володимир Гройсман – голова партії; №2. Лілія Гриневич – міністр
освіти; №3. Еміне Джапарова – перша заступниця міністра інформполітики; №4. Олександр
Саєнко – міністр Кабінету міністрів, один із найближчих соратників прем'єра; №5. Євген
Нищук – міністр культури; №6. Павло Петренко – міністр юстиції, близький товариш
Арсенія Яценюка; №7. Сергій Марченко – екс-заступник голови АП у Порошенка та ексзаступник міністра фінансів; №8. Андрій Тетерук – депутат з фракції НФ, раніше був
командиром батальйону "Миротворець", у список НФ потрапив за протекцією Арсена
Авакова; №9. Павло Яблонський – секретар Вінницької міськради, де представляв партію
Гройсмана "Вінницька європейська стратегія", яку і перейменували на партію "Українська
стратегія". Раніше Яблонський був головою політради "Українська стратегія". №10. Віктор
Єленський – депутат фракції НФ, який входить до умовної групи Яценюка, колишній
помічник екс-прем'єра у шостому та сьомому скликанні Ради.
50+: "Сила і Честь" Ігоря Смешка
З'їзд. Ігор Смешко зібрав делегатів своєї партії "Сила і Честь" (СіЧ) у виставковій залі
Торгово-промислової палати. За 10 хвилин до початку роботи зала була заповнена більш як
двома сотнями делегатів і гостей з усіх областей. Товариство було неоднорідне. З одного
краю залу між групами делегатів снував в дорогому костюмі керівник штабу партії Смешка
Дмитро Гордон. Скраю у першому ряду скромно сиділа його дружина із сумочкою Louis
Vuitton та подружжя улюблених артистів Леоніда Кучми Світлана і Віталій Білоножки.
Недалеко від них присів колишній член уряду Миколи Азарова Володимир Семиноженко та
ще кілька державних діячів різних епох. Переважно минулих. Однак подалі від перших рядів
місця у залі з'їзду заповнювали люди у все простіших костюмах і туфлях, які щиро тішились
партійними пакетам з блокнотами і прапорцями. Єдине, що поєднувало їх із першими
рядами – вік. На око здалось, що середній вік партійців Смешка складав 50+, а то й більше. В
якийсь момент мікрофон взяв Гордон. Він привітав делегатів і запросив до трибуни лідера
партії Ігоря Смешка, який під звуки козацького маршу (!) вийшов на сцену. Після цього
дитячий хор заспівав гімн і Ігор Петрович почав довго й монотонно представляти свою
першу десятку. Поки перші 10 піднімались на сцену, у когось із делегатів мокріли очі від
зворушення, у когось – пахви від спеки. Загалом же усе дійство стійко відгонило часами,
коли партійці Смешка були молодими і сповненими сил. Єдиними яскравими на з'їзді "СіЧі"
були хіба ядучо червоні шкарпетки Гордона.
Список. Перша десятка списку партії Смешка виявилась сплавом нинішньої фракції
"Самопомочі" у Раді та старих соратників Ігоря Петровича: №1. Ігор Смешко – голова партії
"Сила і Честь"; №2. Олена Сотник – чинний депутат парламенту із фракції "Самопоміч",
юрист, адвокат; №3. Рефат Чубаров – депутат БПП, голова Меджлісу кримськотатарського
народу; №4. Іван Мірошниченко – народний депутат і один з основних спонсорів
"Самопомочі", аграрний бізнесмен; №5. Володимир Замана – екс-начальник Генерального
штабу ЗСУ, нещодавно звинувачений ГПУ у державній зраді; №6. Ольга Романюк – ексзаступниця міністра з питань житлово-комунального господарства та колишній член
Нацкомісії комунальних послуг; №7. Андрій Гайдуцький – екс-заступник голови Фонду
держмайна, експерт з міграційних питань та банківської сфери; №8. Ірина Сисоєнко –
депутатка "Самопомочі", юрист, адвокат; №9. Володимир Тимошенко – член політради
"СіЧі", екс-перший заступник Головного управління СБУ, екс-керівник Державної служби з
контролю за наркотиками, генерал-лейтенант. №10. Анатолій Макаренко – екс-голова
Державної митної служби та заступник голови ДФС.
Вакарчук показав "Голос"
З'їзд. Святослав Вакарчук залишився вірним собі. Як і представлення своєї партії
кілька тижнів тому, перший з'їзд "Голосу" він вирішив провести на Старокиївській горі.
Правда, між двома заходами була відчутна різниця. Сам з'їзд партії "Голос" уклали провести
в холі Історичного музею. Оскільки там дуже тісний простір, то пресу і просто допитливих
туди не пустили, обмежившись трансляцією на екран у прес-зоні та на сцені перед будівлею
музею. Сцена була другою відмінністю між презентацією "Голосу" та його з'їздом. Після
першої зустрічі Вакарчука і команди з пресою 16 травня багато хто говорив, що заходу не
вистачало динаміки і драйву. 8 червня Вакарчук вирішив зарядити публіку, давши
безкоштовний невеликий концерт "Океану Ельзи" і навіть заспівав нову пісню. На запитаня
УП, чи не вважає він такий концерт непрямим підкупом виборців, Вакарчук сказав, що його
партія ще не є суб'єктом виборчого процесу, а сам він нікого зі сцени не агітуватиме. Поки
люди заповнювали гору в очікуванні концерту, в холі музею проходив з'їзд. У тісному
приміщенні без кондиціонерів захід швидко почав нагадувати колективний похід до сауни,
але делегати не падали духом і намагались жартувати. Вакарчук, як і обіцяв, не взяв у
список жодного чинного депутата, але кілька нинішніх народних обранців на з'їзді були.

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

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

Мова про чотирьох "єврооптимістів" Вікторію Войцицьку, Вікторію Пташник, Павла
Різаненка та Леоніда Ємця, які підуть під брендом "Голосу" на мажоритарні округи. Коли
перша двадцятка "Голосу" вийшла із "сауни" з'їзду, кандидати виглядали піднесеними і
намагались жартувати. Один хіба журналіст Сергій Рахманін був за звичкою серйозний і
дещо навіть ніяковів, коли на ньому акцентували окремо увагу як на кандидатові у
депутати. Він у такій ролі був уперше, як, врешті, і всі на сцені поруч із ним.
Список. З самого ранку суботи партія Вакарчука почала приємно дивувати виборців
несподіваними прізвищами у списку. Першим у публічну площину вийшов шоумен Сергій
Притула, який зізнався, що йде по списку "Голосу". Але обрав для себе не друге чи третє
місце, а тридцяте. Притула спеціально продумав цей прийом, щоб мотивувати виборців
голосувати за "Голос". Зараз у партії Вакарчука, за даними соцопитувань, рейтинг піднявся
до рівня 5,6%. Щоб шоумен потрапив до Ради, "Голос" має набрати більше 13% голосів.
Трохи згодом "Голос" анонсував приєднання до команди Вакарчука ще одного "важковика"
– згаданого заступника головреда "Дзеркала тижня" Сергія Рахманіна. На відміну від
Гройсмана чи Смешка, Вакарчук оприлюднив одразу весь партійний список і попросив
громадськість та ЗМІ додатково його перевірити. Це може виявитися непросто, адже майже
весь список складений з людей, яких з першого погляду важко згадати: більшість
кандидатів від "Голосу" ніколи не займались політикою. Перша десятка партії Вакарчука
така: №1. Святослав Вакарчук – лідер партії; №2. Юлія Клименко – екс-заступник міністра
економіки; №3. Кіра Рудик – керівниця IT-компанії Ring Ukraine, яка є частиною
американської компанії, купленої не так давно Amazon'ом за 1 мільярд доларів; №4.
Ярослав Железняк – радник прем'єр-міністра з парламентських відносин; №5. Олександра
Устінова – активістка, до лютого член правління "Центру протидії корупції"; №6. Олег
Макаров – депутат Київради, партнер юридичної фірми "Василь Кісіль і Партнери"; №7.
Ярослав Юрчишин – виконавчий директор Transparency International Ukraine; №8. Сергій
Рахманін – журналіст, заступник головного редактора "Дзеркала тижня"; №9. Соломія
Бобровська – колишня заступниця губернатора Одещини Саакашвілі. Кілька місяців
працювала в.о. губернатора після його відставки. Була членом команди Анатолія Гриценка і
активно допомагала йому під час виборчої кампанії. №10. Ольга Стефанишина – ексзаступниця міністра охорони здоров'я.
Знову по-новому: "Європейська солідарність" Порошенка.
З'їзд. За останній місяць життя Петра Порошенка сильно змінилося: він більше не
керує державою, у нього більше немає президентського кортежу, немає частини охоронців
УДО. Одночасно він позбувся половини колишніх соратників. Порошенко швидко переїхав у
новий "прозорий" офіс зі скляними перегородками, що розташований якраз навпроти
Києво-Печерської Лаври. Там майже все нове – красивий дизайн, червоненькі крісла.
Проблема була із логотипом, який набили на склі перегородок. Там англійською мовою
написано "Блок Петра Порошенка". Немов згадка про кращі, президентські часи. Щось
схоже відбувається і з його новою партією "Європейська солідарність", якщо дивитися на
обличчя депутатів, що прийшли на з'їзд у неділю зранку. Партія наче і нова, але емблему
БПП здерти не так легко. У неділю Порошенко вирішив змінити традиції і провести
політичний захід не в Мистецькому арсеналі, як зазвичай, а прямо в робочому офісі. Склад
гостей досить строкатий – безліч молодих мало відомих облич, які масово фотографуються
зі старими кадрами фракції БПП. На з'їзд партії п'ятого президента посходилися Ніна
Южаніна, Ірина Луценко, Ірина Геращенко, Володимир Ар’єв. Були і депутати з "Народного
фронту" з групи Андрія Парубія: Андрій Левус, Сергій Висоцький, Микола Величкович.
Прямо з входу до офісу "Солідарності" гостей з'їзду пригощали кавою, канапками з
ковбасою і шинкою та цукерками "Рошен". Поки на сцені налаштовували світло та камери, в
коридорах УП зустрічала прес-секретаря Порошенка Святослава Цеголка, ведучого "5
каналу" Віталія Гайдукевича, а також спічрайтера п'ятого президента Олега Медведєва. За
даними УП, саме Медведєву тепер доручили займатися стратегією кампанії "Європейської
солідарності" після програшної президентської гонки Порошенка, за яку відповідав Ігор
Гринів. Допомагатиме Медведєву Вікторія Сюмар, яка займатиметься креативом та
візуальною частиною кампанії партії "ЄС". "Гринів здувся. Ця кампанія показала, що він не
встигає в ногу з новими технологіями і не відчуває емоцію молоді. Але не можна сказати,
що він не бере участі в кампанії. Бере, але в телефонному режимі", – розповідає УП джерело
в офісі "Європейської солідарності". Порошенко вийшов на сцену свого з'їзду без запізнень.
Випромінював хороший настрій і багато посміхався до зали. Сама сцена з'їзду "ЄС"
виглядала досить по-європейськи. По-перше, на ній не було трибуни і спікери могли вільно
ходити взад-вперед. По-друге, до сцени був прикріплений пандус для сьомого номеру
списку Яни Зінкевич. "Йдемо на вибори, щоб ніхто не розвернув країну у бік РФ. Ми йдемо
не за посадами, а щоб відстоювати нашу стратегію, наші принципи", – махаючи вказівними
пальцями обох рук із запалом виголошував Порошенко. "За результатами виборів ми
почули запит на очищення та оновлення… Але хтось призначає кадри з "95 кварталу", а для
нас важливі ті, хто пройшов 95-ту бригаду", – сипав дотепами п'ятий президент.
Список. Співрозмовники УП переконують, що Порошенко у звичній йому манері
мікроменеджменту самостійно складав виборчий список своєї партії і нікого не підпускав
до його формування. Заради очищення ЄС Порошенко навіть оголосив праймеріз.
Щоправда, як його проводили і як це вплинуло на списки, залишилося загадкою. Зараз
перша 10-ка партії Порошенка виглядає так: №1. Петро Порошенко – голова партії; №2.
Андрій Парубій – спікер Верховної Ради; №3. Ірина Геращенко – перша віце-спікер ВРУ; №4.
Михайло Заброцький – командир 95-ої окремої аеромобільної бригади, герой України; №5.
Софія Федина – "голос" львівського Майдану, громадська активістка, співачка та
телеведуча. Федина в досить радикальній формі й безапеляційно критикує нову владу та
Зеленського в ефірах "Прямого" . №6. Мустафа Джемілєв – лідер кримськотатарського
народу; №7. Яна Зінкевич – командир медичного батальйону "Госпітальєри"; №8. Олег
Синютка – колишній голова львівської ОДА; №9. Ахтем Чийгоз – заступник голови
Меджлісу; №10. Іванна Климпуш-Цинцадзе – віце-прем'єр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції.
1+1+Зеленський: "Слуга народу". З'їзд. Цьогорічні політичні з'їзди усе більше
нагадують театралізовані постановки. От і партія "Слуга народу" обрала для свого з'їзду
зовсім несподівану локацію – ботанічний сад. На службовому вході Ботсаду імені Гришка в
Києві гостей зустрічали гольфкари, які підвозили їх від входу до металевих рамок перед
зоною з'їзду. Ця зона складалась із двох великих шатрів. В одному помістили фуд-корт та
крісла делегатів, під другим – ряди крісел та сцена. Поки на фуд-корті годували канапе та
шаурмою, делегати і гості займали свої місця. Зеленський, як усі і чекали, почав із жарту.
"Це точно моя промова? Не Петра Олексійовича?" – звернувся він до першого ряду, де
сиділи його перший помічник Сергій Шефір та глава АП Андрій Богдан, натякаючи на
недавній скандал з плагіатом виступу Порошенка. Одним жартом Зеленський не обмежився
і в іронічній манері пояснив вибір локації для з'їзду: "Я вірю, що завдяки людям, які
зібрались тут, Україна розцвіте. Ну і будемо саджати. Символізмів багато". Публіка
сприймала жарти на ура, весело сміялась і плескала. Левову частку делегатів складали
люди у віковому діапазоні 30-40 років, переважно в доброму брендовому одязі. Перші ряди
займали представники нової влади, керівництво АП, фактичний глава СБУ Іван Баканов,
представники президента в Раді та уряді. Секретар РНБО Олександр Данилюк до
останнього перемовлявся з новими соратниками у фуд-зоні. Виступ Зеленського був
традиційно легким, але відчутно впевненішим, ніж його перші президентські промови. Із
самої атмосфери заходу зчитувалось, як нова команда починає відчувати, що вона тепер –
влада. Для партії, яка має підтримку на рівні 48,2% серед тих, хто має намір голосувати і
визначився з симпатіями, це не дивина. Зеленський більше не вибачався за металеві рамки
на вході, як робив раніше, а його охорона "отсекала гражданских" з не меншим завзяттям,
ніж до цього охорона Порошенка. Правда, Зеленський все ще не навчився відмовляти

68

людям, коли його просять зробити селфі. Главі АП Богдану довелося ледь не силою
забирати президента у натовпу фанів. Список. Логіка побудови списку "Слуги народу", якщо
вірити Володимиру Зеленському, була наступною: частина людей – це експерти Зе!команди
із часів президентської кампанії, частина – регіональні представники команди, частина –
набрані через інтернет люди, які пропонували "Слузі народу" свої проекти. Здавалося б, це
вичерпне пояснення, однак запитання залишились. Наприклад, незрозуміло, до якої із цих
трьох категорій належить гендиректор медіа-холдингу олігарха Ігоря Коломойського "1+1
медіа" Олександр Ткаченко. Він "експерт" Зе!команди? Якщо оцінити вклад "1+1" та його
керівника у перемогу на виборах Зеленського, то Ткаченко цілком міг би пройти по цій
квоті. Як і чорний піар-технолог Олександр Дубінський з "1+1", якого чомусь на з'їзді
називали "журналістом". Загалом перша десятка "Слуги народу" виглядає наступним
чином: №1. Дмитро Разумков – лідер партії; №2. Руслан Стефанчук – представник
Зеленського в парламенті, головний ідеолог "Слуги народу"; №3. Ірина Венедіктова –
експерт з питань судової системи; №4. Давид Арахамія – підприємець і волонтер, відомий
під ніком Девід Браун; №5 Галина Янченко – експертка з питань антикорупційної політики
та депутатка Київради; №6. Михайло Федоров – радник президента і керівник digitalнапряму партії "Слуга народу"; №7. Олександр Корнієнко – керівник передвиборчого штабу
"Слуги народу"; №8. Анастасія Красносільська – експерт з податкового законодавства, до
кінц травня працювала у Центрі протидії корупції; №9. Олександр Ткаченко – гендиректор
"1+1 медіа"; №10. Жан Беленюк – чемпіон світу з греко-римської боротьби. У неділю партія
Зеленського оприлюднила першу сотню свого списку і ще близько 10 імен можливих
мажоритарників. Однак у "СН" обіцяють "постпраймеріз", тобто якщо громадськість чи
журналісти переконають партію, що котрийсь із її кандидатів непорядний, то його можуть
відкликати.
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Світовий банк погіршив прогнози для
глобальної економіки
05.06.2019

Світова економіка сповільнила зростання, і тепер Світовий банк (СБ)
прогнозує підвищення глобального ВВП за підсумками 2019 року на рівні
2,6%. Про це йдеться в огляді Global Economic Prospects.
Таким чином, оцінка була погіршена з 2,9%, що очікувалися в січневому прогнозі
Світового банку. При цьому на 2020 рік СБ прогнозує глобальний економічний підйом на
2,7% проти раніше прогнозованих 2,8%. Оцінка на 2021 рік залишена на рівні 2,8%.
Очікується, що в групі країн з розвиненою економікою, особливо в єврозоні, економічне
зростання 2019 року сповільниться внаслідок скорочення експорту і інвестицій. Темпи
зростання економіки США цього року, за прогнозами, трохи знизяться – до 2,5%, а 2020
року сповільняться до 1,7%. В єврозоні підвищення ВВП, як очікується, коливатиметься в
2020-2021 рр. біля позначки 1,4%: слабкість торгівлі і внутрішнього попиту негативно
позначаться на економічній активності, незважаючи на продовження її підтримки засобами
грошово-кредитної політики. У державах з ринком, що формується, і країнах, що
розвиваються, до яких належить і Україна, темпи економічного зростання, за оцінкою СБ,
2019 року перебуватимуть на найнижчому рівні за чотири роки – 4%, а 2020 року зміцніють
до 4,6%. Наразі економіка низки держав долає наслідки фінансових потрясінь і політичної
невизначеності. Очікується, що негативний вплив цих факторів зійде нанівець, а
збільшення світової торгівлі (яке 2019 року, як очікується, буде найслабкішим за
десятиліття) в певній мірі відновиться. Очікується, що темпи зростання економік країн з
ринком, що формується (emerging markets), стабілізуються, оскільки період фінансових
труднощів в деяких країнах залишиться позаду, проте економічна динаміка залишається
млявою, зазначає СБ. Нагадаємо, на ситуацію в країнах, що розвиваються, серйозно
впливали економічні проблеми Туреччини, проте тепер повідомляється, що криза в
Туреччині завершилася. "Перспективи економічного зростання в країнах з ринком, що
формується і країнах, що розвиваються, обмежуються млявою інвестиційною активністю, і
ризик погіршення показників вагоміший", – зазначають в СБ. До числа факторів ризику
аналітики відносять: посилення торговельних бар'єрів; відновлення фінансових потрясінь;
різкіший, ніж очікувалося, спад в економіці низки великих країн; структурні проблеми, які
призводять до помилкових інвестиційних рішень або дестимулюють інвестиції. …
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За матеріалами segodnya.ua
В 2020 году мировой ВВП может сократиться на $455 млрд в результате
торговых войн, которые ведут США с Китаем
10.06.2019

В 2020 году мировой ВВП может сократиться на 0,5% или на $455
млрд в результате торговых войн, которые ведут США с Китаем и другими
странами мира, заявил Международный валютный фонд (МВФ).
"Принципиальная угроза проистекает от продолжающейся напряженности в
торговле", - говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард. Она
добавила, что американо-китайская война тарифов может "оставить серьезную вмятину"
на мировой экономике. В заявлении отмечается, что необходимы "решительные меры",
которые помогут предотвратить скатывание мировой экономики к новому кризису. Лагард
принимала участие в двухдневном совещании министров финансов и глав центробанков
стран "большой двадцатки" в японской Фукуоке. В итоговом заявлении совещания
отмечается: "Наиболее важным является то, что напряженность в торговле и в области
геополитики становится все более серьезной", а также указывается, что участники "готовы
принять дальнейшие меры" в случае необходимости". При этом, как сообщают
информированные источники, последняя формулировка была смягчена по настоянию
американской стороны, изначально она звучала как существующая "настоятельная
необходимость урегулирования торговых трений". Тем не менее, министр финансов США
Стивен Мнучин заявил, что не согласен с выводами, содержащимися в итоговом заявлении
и заявлении Лагард. "Ясно, что наблюдается замедление экономики в Европе, замедление в
Китае, замедление в других районах мира. Я не думаю, что это - следствие напряженности в
торговых отношениях. Это замедление началось еще в прошлом году", - сказал Мнучин
журналистам. Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си
Цзиньпин должны провести встречу на саммите "двадцатки", который пройдет в японской
Осаке 28-29 июня.
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