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Прогноз Світового банку: чому Україна до кінця року
стане ще бідніше Європи
18.06.2019

За підсумками 2019 р. світова економіка зростатиме ще повільніше,
ніж прогнозувалося раніше. Такий прогноз міститься в червневій доповіді
Світового банку (СБ) "Глобальні економічні перспективи".
Загалом світова економіка сповільниться до 2,6%, тоді як в січневій доповіді
прогнозувалося 2,9% зростання світового ВВП. І експерти називають показник в 0,3% дуже
серйозним. "0,3% – це досить серйозне зниження зростання, – говорить економічний
експерт-аналітик Олексій Кущ. – Це означає, що світова економіка випала з тренда розвитку
3%+. Попередні кілька років вона зростала більше, ніж на 3% на рік. На цей рік спочатку був
прогноз 2,9%, тобто економіка вже випадала з цього тренда, але ще перебувала як би на
грані. А зараз прогноз зростання взагалі знижений до2,6%. Тобто світова економіка вже
остаточно випала з цього тренда 3%+. Це досить серйозний психологічний фактор. І це
дуже багато в масштабах економіки. Це означає, що якоюсь точковою корекцією вже не
обійдеться. Таке уповільнення світової економіки говорить про те, що сповільняться
практично всі основні сегменти". При цьому погіршення прогнозів відбулося практично за
всіма основними групами країн і, зокрема, щодо низки окремих країн, які важливі для
економіки України. Оцінка перспектив самої України, порівняно з попередньою доповіддю,
яка була опублікована в січні 2019-го, погіршилася на 0,2% – до 2,7% зростання ВВП.
Нагадаємо, така ж цифра була озвучена Світовим банком в квітні на брифінгу в Києві. З
огляду на, що 2018 року зростання української економіки становило 3,3%, це досить
серйозне уповільнення. "Рівень 2,7% для України – дуже низький. Україна може зростати
значно швидше, але погіршення прогнозу означає, що Світовий банк не бачить, за рахунок
чого це відбуватиметься. Тому що реформ немає, корупція серйозна, війна на Сході, клімат
поганий, інвестиційна привабливість дуже низька, прямі іноземні інвестиції не приходять.
Це все не дозволяє Україні зростати досить швидко", – каже Тарас Козак. При цьому
загальне погіршення ситуації в світі несе для України додаткові ризики.
За найсвіжішими даними СБ, економіка в групі розвинених країн не зможе показати
поточного року навіть 2% зростання, як очікувалося раніше. Її ВВП збільшиться в
загальному на 1,7%. Щодо США прогноз не змінився – 2,5% цього року. Але не змінився і
прогноз на наступний рік, де передбачено уповільнення зростання відразу до 1,7%.
Розвинені країни Європи, яка є основним торговим партнером України, як тепер очікується,
допустять уповільнення економіки вже цього року до 1,2% – це відразу на 0,4% менше, ніж
прогнозувалося раніше. Розвинені країни в світовому масштабі зможуть показати
збільшення ВВП на 1,7%, що на 0,2% гірше, ніж очікувалося раніше. Для групи країн, що
розвиваються, куди відносять і Україну, середній показник зростання ВВП хоча і
найнижчий за останніх чотири роки, проте набагато вище, ніж в Україні. І це означає, що ми
відставатимемо від інших країн, що розвиваються, з якими нас зазвичай порівнюють.
Очікується, що 2019 р. зростання економіки в групі країн, що розвиваються, становитиме
4%. У січні прогнозувалося 4,3%. У Китаї, який є одним з основних торговельних партнерів
України, зростання становитиме 6,2%. Так прогнозувалося і в січні, але подібний рівень
розвитку економіки для Китаю вважається вкрай низьким, а наступного року він знизиться
ще більше – як зараз очікується, до 6,1%. Стосовно регіону, куди відносять Україну – Європа
і Центральна Азія, – то уповільнення економічного зростання тут оцінили відразу на 0,7%
гірше, ніж в січні, – в 1,6%. Найбільше втратила у оцінці Туреччина, яка також є важливим
для України торговим партнером, – відразу 2,6%. Таким чином, очікується, що за
підсумками 2019 року в цій країні відбудеться не зростання, а падіння ВВП на 1%.
Нагадаємо, 2017 року Туреччина показала зростання 7,4%, 2018-го – 2,6%. До речі, прогноз
Світового банку на 2020 рік також погіршився. Щодо світу – з 2,8 до 2,7% зростання. Щодо
розвинених економік – з 1,6 до 1,5%, щодо єврозони – з 1,5 до 1,4% і т.д. Прогноз для
України на 2020 рік наразі залишився тим самим: 3,4%. А це означає, що потенціал для
розвитку у нас є. Прес-реліз про нову доповідь Світовий банк назвав "Посилення
напруженості, слабке зростання". І, на думку експертів, сьогодні дійсно одним з ключових
факторів, які провокують зниження темпів розвитку, є торгова війна, яка створює
напруженість в різних регіонах і негативно позначаються на економіках різних країн і
всього світу. "Вважається, що зараз є ймовірність початку великої світової торгової війни
між Китаєм і США. Кожна з цих країн зараз вводить все нові мита на товари походженням з
тієї країни, з якою вона воює. Значить, в обох воюючих країнах падатиме виробництво і
ВВП. Але ці країни закуповують сировину і різні інші товари в третіх країнах. Зокрема,
Україна поставляє до Китаю залізну руду та інші товари. Якщо зростання економіки
відбуватиметься повільніше, значить, закуповуватиметься менше товарів і у нас менше їх
вироблятиметься. Тобто вплив торгової війни на економіку нашої країни теж буде", –
сказав в коментарі сайту "Сьогодні" президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.
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Чим небезпечне для України зниження економічного зростання в кожній з груп
країн, сайту "Сьогодні" пояснив Олексій Кущ: "Динаміка зростання економіки США досить
важлива в плані зростання сировинних ринків. Україна має якраз сировинну економіку,
експортує сировину, і спостерігається прямий зв'язок між зміною цін на сировинні товари
на світових ринках і зростанням української економіки. Другий момент – те, що
сповільнюється до 1,5% єврозона. Це взагалі для нас дуже сумно, тому що близько 20 млрд
доларів нашого експорту йде до єврозони, це один із найосновніших економічних
партнерів. Якщо у них зростання сповільнюється, значить, купуватимуть наших товарів там
менше. І найголовніше – рівень України щодо групи країн, що розвиваються. У них буде
зростання близько 4%. Для групи країн, що розвиваються, це дуже мало. Китай минулого
року, наприклад, зріс на 6,6%, і це був антирекорд за останні десять років. А цього року
передбачається, що зростання взагалі сповільниться до 6,2%. Чим Китай важливий для нас?
Він споживає 50% світового виробництва сталі. І, якщо Китай сповільнюється, попит на
метал буде менше. Для нас все це – дуже тривожні дзвінки. Тому що, з одного боку, ми
сировинна країна, і уповільнення американської економіки обов'язково призведе до
стагнації сировинних ринків. З іншого боку, уповільнення зростання в єврозоні обов'язково
вплине на наш експорт. І третє – уповільнення Китаю – це зменшення попиту на один з
наших основних експортних товарів, метал. Це теж досить серйозний удар по нашій
економіці", – перераховує Олексій Кущ. За словами експертів, погіршення економічного
стану українців наразі не буде. Все-таки економіка ще зростатиме, а не погіршуватиметься,
як, наприклад, в Туреччині. А це означає, що соціальні стандарти не знизяться, українці
цього року отримають на 2,7% більше товарів і послуг, ніж торік. Тобто стануть на 2,7%
багатшими. Але при цьому експерти говорять, що коректніше порівнювати не вчорашній і
сьогоднішній день, а то, як змінюється ситуація навколо. "Здавалося б, якщо порівнювати
себе з собою вчорашніми, то все, начебто, непогано. Але це так не працює. Тому що люди
порівнюють себе з оточенням. Вони їдуть до Польщі і бачать, що там життя поліпшується
швидше, ніж у нас. Їдуть до Західної Європи або США і бачать, що там взагалі економіка
зростає космічними темпами. Ось у нас у багатьох сьогодні вже є плазмові телевізори,
смартфони. І це набагато краще, ніж було в 90-ті роки минулого століття. Тож, виходить, з
кожним роком ми живемо краще. Але це неправильно – порівнювати сьогоднішнє життя з
90-ми роками. Або як в СРСР порівнювали рівень життя з 1913 роком. Це самозаспокоєння,
яке не призводить ні до чого хорошого. Правда в тому, що за підсумками цього року ми
станемо ще біднішими щодо інших країн. Тому що Польща, наприклад, зростає швидше нас,
багато інших європейських країн зростають швидше. А значить, можна сказати, що за
підсумками року українці стануть трохи багатшими, ніж вчора, але ще біднішими, ніж,
скажімо, поляки", – пояснює Тарас Козак. Він звертає увагу, що великі торговельні війни не
тільки приносять проблеми, але ще і відкривають можливості. Потрібно тільки вміти ними
скористатися. "Наприклад, якийсь товар не можна поставляти до США з Китаю, але з
України можна. І Україна може стати постачальником цього товару до Штатів. Тільки ось
Україна чомусь ніколи не може скористатися цими можливостями", – каже Тарас Козак.
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Президент України Володимир Зеленський наголошує, що
встановлення миру в Україні наразі для нього є одним із ключових
завдань, виконання якого він прагне. Саме тому питання миру було
головним під час його конструктивних перемовин із Президентом
Франції Еммануелем Макроном.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 КЕРІВНИЦТВО ВРУ

Голова Верховної Ради України взяв участь в роботі
IV форуму місцевого розвитку
27.06.2019

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій подякував
організаторам заходу за можливість «використовувати цей
майданчик для рішень, які дозволили би нам перетворити чудовий
карпатський регіон в квітучий та перспективний край».

А.ПАРУБІЙ

Під час пленарної дискусії «Карпатський прорив: партнерство задля розвитку»
Андрій Парубій нагадав присутнім, що за ініціативи Верховної Ради України кілька місяців
тому Урядом була затверджена Концепція розвитку гірських територій українських Карпат,
яка визначає загальний план розвитку регіону. Але восени, за словами спікера, планується
ухвалити більш детальний документ; наразі ж у Парламенті та Уряді тривають дискусії
щодо того, які напрямки є більш перспективними. «Ми повинні знайти золоту середину,
коли ми зможемо зберегти достатній соціальний захист для карпатських регіонів та
водночас створити всі необхідні умови для залучення інвестицій», - сказав Андрій Парубій
та додав, що саме інвестиції є обов’язковою умовою для прориву у розвитку Карпат. Він
висловив переконання, що у цьому напрямку найбільш плідною є співпраця з Польщею,
Словаччиною, Угорщиною та Румунією. «Наше об`єднання навколо стратегії карпатського
регіону дає нам унікальну можливість - залучення масштабних інвестицій Європейського
Союзу, - зазначив Парубій. - Цей регіон як найближчий до ЄС може і має бути майданчиком
для більш тісної співпраці і залучення європейських коштів». Він назвав це ключовим
завданням, втілення якого «дозволить нам на кілька порядків швидше проходити етапи
розвитку». Складовими успіху Голова Парламенту назвав розбудову інфраструктури,
розвиток туризму та тваринництва як традиційного карпатського промислу, захист
екології Карпат. У цьому контексті він зазначив важливість підтримки та залучення до
реалізації програми місцевого населення. «Тільки поєднавши енергію громади з енергією
держави та залученням європейських інвестицій, ми можемо вийти на новий етап
розвитку», - сказав він. Водночас, на думку Голова Парламенту, внутрішня політика також
має великий вплив на досягнення позитивного результату. «Ми опинилися перед великим
викликом, який в останнє був перед нами на Майдані, коли ми розуміли, що для українців
ЄС – це знак, що дорівнює незалежності, це добробут і соціальний захист наших громадян», зазначив Голова Парламенту. Продовжуючи цю тезу, Андрій Парубій підкреслив: оскільки
усі ключові рішення приймаються Верховною Радою України – від того, наскільки потужно
в Парламенті будуть представлені депутати від проєвропейських та проукраїнських партій,
залежатиме, «чи ці напрацювання, які були зроблені в Україні, матимуть подовження, чи
навпаки - будуть призупинені». «Ми не допустимо, щоб європейський напрям розвитку
нашої країни був змінений і знівельований. І ми забезпечимо «карпатський прорив»!» наголосив Голова Парламенту. Відзначимо, Голова Верховної Ради України А.В.Парубій під
час зустрічі з Президентом Міжнародної організації вищих органів аудиту INTOSAI,
Президентом Державної аудиторської інституції ОАЕ, доктором Харібом Саїдом Аль Амімі
заявив, що співпраця з Міжнародною аудиторською компанією дуже важлива для України.
«Співпраця з Міжнародною аудиторською компанії дуже важлива, адже в Україні Рахункова
палата є головним інструментом контролю за виконавчою владою. За останні роки ми
доклали багато зусиль для вдосконалення роботи Рахункової палати, ухвалили новий
сучасний закон, враховуючи передові світові практики», - сказав він. За словами політика,
після ухвалення закону найважливішим було оновлення складу і обрання голови
Рахункової палати, за допомогою Рахункової палати було повністю впорядковано весь
бюджетний процес у використанні публічних фінансів. «Фактично будь-які кроки, які
стосуються аудиту внутрішніх фінансів, відбуваються за участі Рахункової палати», уточнив він і наголосив на важливості набування міжнародного досвіду контролю за
фінансами для використання в Україні. У цьому контексті Голова Парламенту назвав
співпрацю з Міжнародною аудиторською компанією символічною. А.Парубій зазначив, що
Україна переживає непрості часи, коли доводиться відбивати російську агресію і разом з
тим нам проводити демократичні реформи, будувати сильний і потужний парламентаризм
в Україні. Голова Верховної Ради підкреслив, що для України одним із ключових питань є
боротьба з корупцією, витоки якої йдуть ще з радянських часів. Він нагадав, що за останні
роки у рамках боротьби з корупцією було створено декілька структур: НАБУ
(Антикорупційне бюро), Антикорупційна прокуратура (САП), Національна агенція з питань
запобігання корупції (НАЗК), і Антикорупційний суд, який вже починає працювати.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

«Насамперед ішлося про повернення миру в Україну. Це мій пріоритет. Це моя
позиція – як людини і як Президента. Це те, з чим я засинаю та прокидаюся щодня», –
підкреслив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Парижі.
«Переконаний, що Європа не зможе почуватися у повній безпеці, доки Росія робить вигляд,
що міжнародного права просто не існує. І Франція, і решта наших міжнародних партнерів
знають і розуміють, що болить кожному українцю. Ніхто не хоче, щоб Україна ставала
пороховою бочкою, де Крим і Донбас – бікфордів шнур», – додав він. Володимир Зеленський
зазначив, що, обравши його Президентом, український народ довірив йому пошук рішень у
Мінському переговорному процесі. «Завершення війни та повернення анексованих
українських територій – це моє головне завдання», – наголосив він. Глава держави
повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі з Президентом Франції було досягнуто
домовленостей про наступні кроки, які мають сприяти досягненню цієї мети. «Ми дійшли
згоди щодо важливості оновлення співпраці у рамках Нормандського формату. Наші
зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну
зустріч лідерів. Це є ключовим питанням», – повідомив Президент. Щодо конфлікту на
Донбасі, який триває вже п’ять років, і врегулювання ситуації, Еммануель Макрон висловив
підтримку позиції Володимира Зеленського щодо того, щоб «відновити мир, змусити зброю
замовкнути та піти на шлях перемовин». «Ми знову хочемо стати на шлях Мінського
формату для того, щоб Україна повернулася до миру. Я запевняю, що я готовий підтримати
вас, пане Президенте, в цьому намірі і також у діалозі з Росією», – сказав Президент
Французької Республіки. «Коли настане момент, Франція готова провести засідання
Нормандського формату для того, щоб підтримати виконання зобов’язань. Але до того нам
потрібно найближчим часом мати певні жести, кроки, які підтвердили б намір виконувати
ці зобов’язання (Мінські домовленості. – Ред.)», – додав Еммануель Макрон.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Інвестуйте в Україну час, гроші, ідеї – Глава держави
на зустрічі з бізнесом
20.06.2019

Президент Володимир Зеленський під час форуму «Діалог бізнесу та
влади», який відбувся у Києві 20 червня, закликав представників бізнесу
інвестувати в розвиток України.
«Півроку тому я вирішив інвестувати в Україну найдорожче, що в мене є, – це мій час.
Закликаю вас робити так само. Інвестуйте в Україну час, гроші, ідеї. Змінимо Україну
разом», – сказав Глава держави під час форуму. Володимир Зеленський зазначив, що він та
його помічники уважно вивчають досвід країн, яким вдалося досягти успіху та значного
розвитку, і констатував: усі вони вкладали передусім в освіту, технології та інфраструктуру.
«Україна робитиме так само. Роль держави в економіці на наступні п’ять років
зводитиметься до трьох речей. Перше – не заважати бізнесу працювати. Друге – побудувати
чудову інфраструктуру та умови, щоб робити бізнес в Україні було просто зручно. Третє –
фокус на освіті, науці й технологіях», – повідомив Президент. Він зауважив, що для
досягнення цієї мети разом з командою шукає креативні, проривні та інноваційні рішення і
найближчим часом розповість про них детальніше. «Безумовно, ми ставимо перед собою
амбітні цілі і звертатимемося до вас по підтримку у їхньому досягненні. А поки я вам дуже
вдячний за те, що ви створюєте робочі місця та сплачуєте податки», – зауважив Глава
держави. Володимир Зеленський наголосив, що сильна економіка потрібна Україні й для
того, щоб протистояти зовнішнім загрозам. «Тому моя робота полягає в тому, щоб ви,
бізнес, ставали сильнішими», – підкреслив він. Президент також запевнив, що підприємці
матимуть рівні умови для роботи в державі. Відзначимо, Президент Володимир Зеленський
під час форуму «Діалог бізнесу та влади» наголосив, що Україна має позбутися корупції та
вивести економіку з тіні, а короткостроковий пріоритет – це боротьба з контрабандою та
рейдерством. «І те, й інше зараз є нормою для нашої країни. Це діагноз, але не вирок.
Обіцяю – будемо лікувати. Вірю, що в найближчі місяці ви помітите відчутну різницю, а у
наступному році ці явища перестануть бути системними», – пообіцяв Глава держави.
Президент зауважив, що Україні слід позбутися непрофільних активів, тому він підтримує
масштабну приватизацію. «Держава – це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не
ваш конкурент», – зазначив Володимир Зеленський. Також Глава держави анонсував
проведення податкової амністії на пільгових умовах. «Ми розуміємо, що дуже часто
український бізнес виводив гроші з країни не від гарного життя, а через корупційний тиск і
бажання захистити свої активи», – пояснив Президент. Володимир Зеленський наголосив
на важливості декомерціалізації Служби безпеки України. Глава держави також підтримав
демілітаризацію Державної податкової служби та створення Держслужби фінансових
розслідувань з акцентом на аналітичну роботу. Крім того, Володимир Зеленський зазначив,
що судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. «Тобто реформа останніх років не
була успішною. Наша команда готує план подолання корупції у судах. Найближчим часом
ми окремо його представимо. Почнемо із запуску Антикорупційного суду», – сказав
Президент. Також Глава держави зауважив, що Кодекс законів про працю і Житловий
кодекс застаріли та потребують кардинальних змін. Також, Глава держави заявив під час
форуму «Діалог бізнесу та влади» заявив, що команда Президента України Володимира
Зеленського докладе максимум зусиль, щоб у найближчі 3-4 роки Україна увійшла до першої
десятки рейтингу Світового банку Doing Business. Він повідомив, що було проведено
інвентаризацію президентських указів і скасовано документи, які стримували розвиток
економіки. «Наша команда в Адміністрації Президента не марнує часу. Ми провели повну
інвентаризацію указів Президента. Це укази, які втручаються в економіку. І сьогодні вони
скасовані», – розповів Глава держави. За його словами, йдеться про драконівські штрафи за
порушення касової дисципліни, обмеження для встановлення нотаріусами рівня цін на свої
послуги, заборону використовувати тканини іноземного виробництва для виготовлення
шкільної форми. Президент також повідомив, що відсьогодні скасовано вимогу
обов’язкового продажу валютної виручки. «Це не тільки зменшення різних обмежень для
бізнесу, це ще й ознака макрофінансової стабільності в країні. За те й за інше маємо
подякувати НБУ. Я переконаний, що це результат його незалежності, я буду її поважати та
захищати», – додав Володимир Зеленський. За його словами, далі змін буде більше. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Читайте також: Володимир Зеленський
зустрівся з членами наглядової ради
«Ялтинської європейської стратегії» >>>
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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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР. ЗАСІДАННЯ & РІШЕННЯ КМУ

Об’єднання зусиль всіх гілок влади може забезпечити
ухвалення потрібних рішень і стабільність економіки
Зеленський змінив склад Національної
інвестиційної ради

24.06.2019

24.06.2019

Президент України В.Зеленський змінив склад Національної
інвестиційної ради, призначивши себе очільником цього органу. Про це УНН
повідомляє з посиланням на текст президентського указу.
Президент вніс зміни до Положення про Національну інвестиційну раду: “До складу
Ради входять: Прем’єр-міністр України, голова Національного банку України (за згодою),
перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України,
міністр фінансів України, міністр юстиції України, а також за згодою представники
українських та іноземних організацій та компаній, бізнесових кіл, експерти з питань
залучення інвестицій, розвитку підприємництва, фахівці у галузі економіки, фінансів”. При
цьому він затвердив персональний склад Національної інвестиційної ради. Загалом у
переліку нараховується 29 учасників ради, зокрема: Зеленський Володимир Олександрович
- Президент України, голова Ради; Ровнаг Абдуллаєв - президент Державної нафтової
компанії Азербайджанської Республіки “SOCAR” (Азербайджанська Республіка) (за згодою);
Ахмет Акча - голова правління компанії “Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.” (Турецька
Республіка) (за згодою); Арахамія Давид Георгійович - секретар Ради; Гончарук Олексій
Валерійович - заступник глави Адміністрації Президента України; Гройсман Володимир
Борисович - Прем’єр-міністр України; Алан Джоуп - генеральний директор компанії
“Unilever NV” (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) (за згодою);
Єрмак Андрій Борисович - помічник Президента України; Фумія Кокубу - голова ради
директорів “Marubeni Corporation” (Японія) (за згодою); Джеймс Коулз - генеральний
директор відділення Європа, Близький Схід та Африка банку “Citigroup Inc.” (Сполучені
Штати Америки) (за згодою); Олаф Кох - голова правління компанії “Metro AG”
(Федеративна Республіка Німеччина) (за згодою); Ізабель Кочер - генеральний директор
компанії “Engie SA” (Французька Республіка) (за згодою); Кубів Степан Іванович - перший
віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України; Маргарита
Луї-Дрейфус - голова правління компанії “Louis Dreyfus Holding B.V.” (Королівство
Нідерланди) (за згодою); Девід Макленнан - голова правління та генеральний директор
компанії “Cargill Inc.” (Сполучені Штати Америки) (за згодою); Маркарова Оксана Сергіївна міністр фінансів України; Лакшмі Нівас Міттал - голова правління та генеральний директор
компанії “Arcelor Mittal Limited” (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії) (за згодою); Куніхару Накамура - президент та генеральний директор групи
компаній “Sumitomo Согр.” (Японія) (за згодою); Петренко Павло Дмитрович - міністр
юстиції України; Пристайко Вадим Володимирович - заступник глави Адміністрації
Президента України; Кріс Сінгх - президент та генеральний директор компанії “Holtec
International, Inc.” (Сполучені Штати Америки) (за згодою); Смолій Яків Васильович - голова
Національного банку України (за згодою); Султан Ахмед Бін Сулайем - голова правління та
генеральний директор групи компаній “DP World” (Об’єднані Арабські Емірати) (за згодою);
Ян Тейлор - генеральний директор і президент групи компаній “Vitol Holding B.V.”
(Королівство Нідерланди) (за згодою); Устенко Олег Леонідович - радник Президента
України; Стефані фон Фріденбург - головний операційний директор Міжнародної
фінансової корпорації (за згодою); Грегорі Хекман - генеральний директор компанії “Bunge
Limited” (Сполучені Штати Америки) (за згодою); Сума Чакрабарті - президент
Європейського банку реконструкції та розвитку (за згодою); Кім Янг-Санг - президент і
генеральний директор компанії “Posco Daewoo Corporation” (Республіка Корея) (за згодою).
Також Президент визнав такими, що втратили чинність: статтю 1 указу Президента
України від 10 жовтня 2017 року № 317 “Питання Національної інвестиційної ради”; Указ
Президента України від 7 лютого 2018 року № 23 “Про зміни у складі Національної
інвестиційної ради”; статтю 1 указу Президента України від 11 лютого 2019 року № 34 “Про
зміни у складі Національної інвестиційної ради”; пункт 7 статті 1 указу Президента України
від 18 травня 2019 року № 281 “Про внесення змін до деяких указів Президента України”.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Президент України перезапустив Національну раду
з питань антикорупційної політики
26.06.2019

Президент України В.Зеленський оновив склад Національної ради з
питань антикорупційної політики. Про це йдеться в Указі Глави держави,
який він підписав 25 червня.
До складу Національної ради увійшли представники експертних неурядових
організацій, бізнесових асоціацій, керівники антикорупційних та інших профільних органів
влади тощо. Зокрема, у Раді працюватимуть керівники «Трансперенсі Інтернешнл Україна»,
Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати, громадських
організацій Центр протидії корупції та Центр політико-правових реформ. Очолив
Національну раду з питань антикорупційної політики заступник керівника Офісу
Президента України Руслан Рябошапка, який також є одним з найкращих фахівців із
боротьби з корупцією в Україні. Вперше офіційний статус спостерігачів у Раді отримали
представники міжнародних організацій і дипломатичних установ, які надають Україні
допомогу в боротьбі з корупцією. Так, спостерігачами у Раді стали представники Світового
банку, Агентства США з міжнародного розвитку, Програми розвитку ООН, Організації
економічного співробітництва та розвитку, Антикорупційної ініціативи Європейського
Союзу в Україні тощо. «Національна рада з питань антикорупційної політики буде центром
розробки рішень для боротьби з корупцією. Ми швидко реагуватимемо на недоліки
антикорупційного законодавства чи інституцій та ініціюватимемо відповідні рішення. Рада
також має забезпечити координацію роботи державних органів і недержавних організацій у
досягненні тих результатів боротьби з корупцією, на які чекає суспільство. На жаль,
попередній склад Ради не збирався майже три роки. Наше перше засідання відбудеться вже
найближчим часом», – повідомив Руслан Рябошапка. Склад Ради: РЯБОШАПКА Руслан
Георгійович - Заступник Керівника Офісу Президента України, голова Національної ради;
БОРОВИК Андрій Петрович - виконавчий директор громадської організації «Трансперенсі
Інтернешнл Україна» (за згодою); БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович - глава делегації
України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) (за згодою);
ГОНЧАРУК Олексій Валерійович - Заступник Керівника Офісу Президента України; ГУНДЕР
Андрій - президент Американської торговельної палати в Україні (за згодою); ДЕНИСЕНКО
Лариса Володимирівна - очільниця громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл
Україна» у 1997 - 1999 роках, голова наглядової ради громадської спілки «Мережа
правового розвитку» (за згодою); ДЕРЕВ'ЯНКО Ганна Олександрівна - виконавчий директор
Європейської Бізнес Асоціації (за згодою); КАСЬКО Віталій Вікторович - адвокат, заступник
Генерального прокурора України у 2014 - 2016 роках (за згодою); КОЗЛЕНКО Володимир
Григорович - голова громадської організації «Всеукраїнська громадянська платформа
«Нова країна», член Спілки аудиторів України (за згодою); КОТЛЯР Дмитро Миколайович незалежний експерт (за згодою); КРАСНОСІЛЬСЬКА Анастасія Олегівна - член делегації
України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) (за згодою);
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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З повним складом Ради можна
ознайомитися тут >>>

Об’єднання зусиль всіх гілок влади і прояв політичної волі
може забезпечити ухвалення потрібних країні рішень, передусім в
економіці, і забезпечити стабільність, яку відчують всі українці. Про
це в ефірі телеканалу ICTV сказав Прем’єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Володимир Гройсман.
Він сказав, що його Кабінет Міністрів, приміром, ще у 2017 році напрацював
законопроект, ухвалення якого дало б можливість увійти до ТОП-40 рейтингу Світового
банку Doing Business. І зараз потрібно ухвалювати документ. «Ми зробили великі кроки, але
треба працювати далі. Економіка – це робочі місця українців. Ми бачимо, що будуються
заводи. Український бізнес минулого року вклав у власний розвиток 526 млрд грн, – сказав
Володимир Гройсман. – Треба більше інвестицій. Будемо зростати більше – будуть більші
зарплати і бюджети. Стабільна економіка має бути відчутна для кожного». За словами
Глави Уряду, така стабільність вже стала запорукою ухвалення важливих соціальних
рішень, приміром, у пенсійній системі, у бюджетному процесі, запорукою відновлення
важливих інфраструктурних ініціатив, а також розбудови чесних ринкових відносин та
зламу монополій у різних сферах життєдіяльності країни. «Потрібно об’єднувати зусилля
для ухвалення правильних рішень. Всіх закликаю до цього», – сказав Володимир Гройсман.
Відзначимо, легкість ведення бізнесу, верховенство права, а відтак захист права власності –
це запорука залучення в Україну великої кількості інвесторів та значних інвестиційних
коштів, які потрібні сьогодні українській економіці. Про це в ефірі програми «Свобода слова»
на телеканалі ICTV сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. «Інвестори хочуть
дві речі – легкість ведення бізнесу і захист коштів. Неможливість знайти захист у судах
відлякує. У нас є розуміння того, як вирішувати ці питання, – сказав Володимир Гройсман. –
І це достатньо нескладно, якщо є політична воля всередині Парламенту». Глава Уряду
нагадав, що Уряд вже напрацював 24 законопроекти, направлені саме на спрощення
ведення бізнесу, близько 50 законопроектів,направлені на швидку інтеграцію до ЄС як
ключового для України ринку. «А все, що напрацює економіка, треба реінвестувати в якість
життя», – додав Прем’єр-міністр. Раніше, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під
час конференції «Реформа державного управління: виклики та перспективи» сказав, що
найголовніше завдання реформи держслужби – змінити стару неефективну систему,
використовуючи найкращі практики країн з розвинутою демократією, інструментами та
інститутами. Глава Уряду нагадав, що нова система державного управління – це нові
принципи роботи, відповідальність, сервісність та професійна держслужба, де працюють
найкращі професіонали. «Залучаємо на держслужбу через публічні конкурси, де кожен
може конкурентно, відкрито претендувати на ті позиції, які ще декілька років тому були
недоступні, тому що система була закрита», – сказав Володимир Гройсман. Він зазначив, що
Уряду вже значною мірою вдалося змінити застарілу систему управління державою.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

У результаті структурних реформ в економічному секторі в Україні
має бути сформований сильний середній клас
21.06.2019

У Верховній Раді України під час свого виступу Перший віцепрем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України
Степан Кубів доповів щодо макроекономічної ситуації в країні.
С. КУБІВ
“Попри явно позитивний тренд, Уряду все одно закидають, що економічне зростання
повільне і треба більше. Так, за три роки ми забезпечили +8,4% ВВП, а цими днями
Держстат збільшив попередню оцінку зростання ВВП у І кварталі 2019 року з 2,2% до
+2,5%. Це означає, що вже 13 кварталів поспіль економіка безперервно зростає в умовах
суттєвої зміни політичного ландшафту, політичної турбулентності та продовження
фактичної війни на Сході України”, - наголосив Перший віце-прем’єр-міністр. Також він
повідомив, що завдяки системним реформам в економічному блоці Уряд домігся
скорочення рівня тіньової економіки до 30% від ВВП, що на 10 відсоткових пунктів нижче,
ніж у 2015 році. “Зусилля Уряду також вплинули на життя української родини. Ми
вгамували інфляцію на рівні 8,8% у квітні 2019 року при постійному зростанні зарплат.
Сайти пошуку роботи вказують, що в приватному секторі середня зарплата в квітні 2019
року складає майже 440 доларів в еквіваленті за курсом НБУ. Передусім це означає, що
приватний сектор покращив свої справи і має можливість платити вищі зарплати”, відзначив у своїй промові Степан Кубів. Перший віце-прем’єр-міністр наголосив, що в
найближчій перспективі в результаті структурних реформ в економіці і більш швидкого її
зростання в Україні має бути сформований сильний середній клас. “Наш наступний крок збалансувати середні доходи і витрати українських родин: зростання економіки має
означати вищий дохід, а модернізація економіки, підтримка українського виробника,
заходи з енергоефективності повинні забезпечити нижчу собівартість української
продукції” ,- додав Степан Кубів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Зміни до Конституції – це «антивірус»
для децентралізації
27.06.2019

Без змін до Конституції децентралізація завжди буде
незакінченою реформою, яку можна скасувати. На цьому наголосив
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
Г.ЗУБКО
ЖКГ України Геннадій Зубко.
Почалась відчутна матеріалізація результатів в громадах, але головна ціль –
створення умов розвитку людського потенціалу в освіті, охороні здоров`я, культурі, системі
послуг і, нарешті, створення інвестиційного клімату. Саме це є ціллю внесення зміни до
Конституції в частині децентралізації. Мова не про банальну заміну букв та формулювань у
законодавстві. Ми говоримо про глобальні трансформаційні зміни на рівні держави. Про
проект нового майбутнього України. На цьому у своєму блозі для інтернет-видання
«Цензор» наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко. Урядовець чітко зазначив, що продовження децентралізації
зараз має одне з найголовніших значень. І це потребує мужності, наполегливості, жорсткої
позиції тих, хто за остаточну реалізацію розпочатих масштабних реформ. «Мова йде про
зміни, які дають можливість управляти майбутнім держави, нарешті управляти, а не плисти
за течією ще радянської системи менеджменту країни і відчувати, що вектор розвитку
держави залежить від рішень однієї, двох, п’яти особистостей, а не сталості державних
інституцій. Ефективність має бути основним критерієм як для центральної влади, так і для
місцевої. Впевнений, внесення змін до Конституції стануть потужним антивірусом для
децентралізації», – підкреслив Геннадій Зубко. За його словами, напрацьовано два напрями
змін, які кардинально запустять всю управлінську систему в країні. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Обов’язковий продаж валютних надходжень
бізнесом скасовано
18.06.2019

З метою подальшого спрощення ведення бізнесу в Україні
Національний банк скасовує вимогу щодо обов’язкового продажу валютних
надходжень. Про це повідомляє прес-служба ЦБ.
Норма, яка зобов’язує підприємців продавати 30% валютних надходжень на
міжбанківському валютному ринку, перестане діяти з 20 червня 2019 року. Надходження
бізнесу, зараховані на їх розподільчі рахунки упродовж 19 червня, вже не підлягатимуть
обов’язковому продажу. Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для
макрофінансової стабільності. За статистикою останніх років, коли норматив обов’язкового
продажу валютних надходжень становив 50%, так і з 1 березня 2019 року, коли він був
зменшений до 30%, бізнес загалом продавав понад 90% валюти. У такий спосіб
Національний банк продовжує валютну лібералізацію відповідно до дорожньої карти, яка
передбачає поступове зняття усіх валютних обмежень у відповідності до покращення
макроекономічних умов в Україні. У цьому році Національний банк скасував або пом’якшив
вже понад 30 валютних обмежень. Відміна обов’язкового продажу валютних надходжень
бізнесу є черговим кроком на шляху до вільного руху капіталу, визначеного однією із
стратегічних цілей Національного банку.
Читати повністю >>>
За матеріалами bank.gov.ua
Уряд збільшив збори, що сплачуються за реєстрацію
об’єктів інтелектуальної власності
18.06.2019

Кабінет Міністрів України ухвалив ініційовані Мінекономрозвитку
зміни до порядку та розмірів сплати зборів за реєстрацію об’єктів
інтелектуальної власності. Про це повідомляє МЕРТ.
Відповідна постанова Уряду вносить зміни до попередніх постанов Кабінету
Міністрів України № 1756 від 27 грудня 2001 року та № 1716 від 23 грудня 2004 року, що
визначають державну політику у цій сфері. Так, зокрема, Уряд збільшив розміри зборів за
підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права
автора на твір, а також розміри зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти
інтелектуальної власності. Метою цих змін є осучаснити рівень зборів за реєстрацію та
охорону прав інтелектуальної власності відповідно до економічних реалій в Україні. У свою
чергу це дасть додаткові ресурси, необхідні для підвищення якості послуг щодо охорони
прав на об’єкти інтелектуальної власності згідно з сучасними вимогами українського
бізнесу, а також потребами вдосконалення та модернізації функціонування системи
охорони прав інтелектуальної власності в Україні та її суб’єктів. Також, урядова постанова
має на меті привести рівень зборів за реєстрацію та охорону прав інтелектуальної власності
в Україні до світових і, зокрема, європейських стандартів, що у свою чергу забезпечують
достатній ресурс для організації якісних послуг із захисту прав інтелектуальної власності.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
АМКУ пропонує Кабміну втричі збільшити
плату за подання скарг
18.06.2019

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вирішив запропонувати
Кабінету Міністрів збільшити втричі розмір плати за подання скарг у комітет.
Про це пише interfax.com.ua
"На засіданні комітету в четвер, 13 червня, було прийнято рішення про звернення до
уряду щодо внесення змін до проекту постанови КМУ №291 від 23 березня 2016 року, якою
встановлено розмір плати за подання скарги. Ми пропонуємо збільшити її та встановити на
рівні: 15 тис. грн на товари/послуги і 45 тис. грн - на роботи", - повідомила державний
уповноважений АМКУ Агія Загребельська. За її словами, підставою для ухвалення такого
рішення стало щорічне зростання кількості скарг, що надійшли до колегії: із 665 скарг у
2011 році та 1765 скарг у 2016 році до 7786 за 2018 рік і 4032 - за п'ять місяців 2019-го. На
рішення також вплинула незмінність розміру плати за подання скарги протягом тривалого
терміну. "Розмір плати за подання скарги було встановлено на рівні 5 тис. грн на
товари/послуги та 15 тис. грн - на роботи в 2010 році, та з того часу він залишався
незмінним. При цьому рівень інфляції за цей же період сягнув понад 270%", - наголошує
Загребельська. Окрім цього, за її словами, трудові права працівників департаменту і членів
колегії АМКУ грубо порушують: зокрема, за день колегія розглядає 150-200 скарг, а
робочий час триває з 8:00 та продовжується після півночі. Агія Загребельська також
наголосила, що протягом усього часу роботи колегія АМКУ дотримується коротких
нормативних термінів розгляду скарг - 15 робочих днів, а судові інстанції скасували менше
ніж 0,5% ухвалених колегією рішень. На її думку, можна також впровадити й інші ефективні
інструменти, які могли б вплинути на зменшення навантаження на працівників органу
оскарження, проте для цього знадобиться тривалий законотворчий процес. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Нефьодов розповів, коли запрацює
Державна митна служба
26.06.2019

Запустити Державну митну службу можна через 2,5 місяця. Про це
сказав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим
Нефьодов, який переміг у конкурсі на главу Держмитслужби.
«Старт, тобто переведення щонайменше 30% персоналу - десь через 2,5 місяці
реалістично», - зазначив він. Спочатку потрібно зареєструвати юридичну особу нового
відомства. Крім того, Кабмін має прийняти низку рішень щодо нової структури. «До цього
(старту - ред.) - реєстрація юрособи… затвердження кошторису, граничної чисельності,
нова структура та штатний розпис. Потім - постанова про утворення територіальних
органів ДМС, положення про регіональні митниці, реєстрація відповідних юросіб. І нарешті
- окреме розпорядження про початок роботи», - сказав він. Нефьодов додав, що кандидатур
на посади заступників поки немає. Нагадаємо, 25 червня завершився конкурс на главу
Державної митної служби. Комісія з питань вищого корпусу державної служби
рекомендувала Кабміну призначити главою нового відомства Нефьодова.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Розвідувальні органи країн – членів НАТО активізують
співпрацю з воєнною розвідкою України
21.06.2019

Нарощування взаємодії ухвалено під час офіційного візиту
начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України
до країн Балтії. Про це повідомляє прес-служба ГУР МОУ.
Під час переговорів з керівниками розвідувальних структур країн – членів НАТО
генерал-полковник Василь Бурба оприлюднив чергові докази військової активізації Росії на
окупованих територіях України та поблизу кордонів країн Європи. З метою своєчасного
виявлення ознак підготовки Росії до розширення збройної агресії проти нашої держави та
можливих військових дій РФ в регіонах Чорного та Балтійського морів керівники воєнних
розвідок Північноатлантичного альянсу та України домовилися про значне збільшення
обсягів обміну розвідувальною інформацією. Наразі вже здійснюється підготовка спільних
розвідувальних оцінок щодо дій країни-агресора представниками ГУР МО України та НАТО.
Підписано Меморандум про взаєморозуміння у сфері розвідувальної діяльності. За
результатами зустрічей генерал-полковника Василя Бурби з начальниками воєнних
розвідок Литви, Латвії та Естонії налагоджено обмін досвідом протидії російській агресії за
ключовими напрямами розвідувальної діяльності, зокрема в галузі кібернетичної розвідки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ГУР МОУ
Україна готується приєднатися до
двох операцій НАТО
27.06.2019

Україна підготувала документи для приєднання до операцій
Північноатлантичного альянсу в Іраку і на морі. Про це повідомив заступник
міністра оборони Анатолій Петренко.
"Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до
місії НАТО в Іраку, - це будуть наші фахівці з реальним бойовим досвідом", - заявив
Петренко після зустрічі з представниками оборонних структур країн-членів Альянсу в
Брюсселі. Він також додав, що Україна планує взяти участь в операції "Морський
охоронець" - "з точки зору ситуаційної обізнаності та безпеки в Чорному й Азовському
морях". Відзначимо, Начальник ГУ розвитку та супроводження матеріального забезпечення
ЗСУ прокоментував слідчі дії Держбюро розслідувань на території, підпорядкованій його
підрозділу. "В Управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ були
вилучені оригінали документів, зразки еталонів і всі електронні носії інформації. Це
говорить про те, що на сьогодні повністю паралізована робота нашого управління. Ми не
можемо видати висновок на проведення торгів, не можемо отримати готову продукцію.
Хочу наголосити, що станом на зараз фактично повністю призупинено постачання до ЗСУ
засобів захисту, і наскільки довго це триватиме, нам не відомо". Як повідомлялось, 26
червня Державне бюро розслідувань провело 40 обшуків у високопосадовців Міноборони у
справі про закупівлю неякісних бронежилетів та іншого речового майна для Збройних сил
України. За словами директора ДБР Романа Труби, слідчі провели 40 обшуків у
помешканнях та службових приміщеннях високопосадовців Міноборони і представників
комерційних структур. Труба зауважив, що кримінальне провадження було відкрито ще
наприкінці квітня, і до цього часу слідчі збирали докази. Як сказав Труба, йдеться про
закупівлю речового майна для ЗСУ за завищеними цінами. Загальні збитки внаслідок цієї
закупівлі, яка відбулася на початку поточного року, склали 100 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
НОВИНИ РЕГІОНІВ

Кабінет Міністрів підтримав запропоновані Президентом кандидатури
голів восьми обласних державних адміністрацій
26.06.2019

Кабінет Міністрів України 26 червня на своєму засіданні підтримав
призначення восьми голів обласних державних адміністрацій, чиї
кандидатури запропонував Президент Володимир Зеленський.
Ідеться про керівників ОДА у Київській, Донецькій, Закарпатській, Херсонській,
Черкаській, Луганській, Одеській та Львівській обл. Так, головою Київської ОДА став
Михайло Бно-Айріян, Донецької ОДА – Павло Кириленко, Закарпатської ОДА – Ігор
Бондаренко, Херсонської ОДА – Юрій Гусєв, Черкаської ОДА – Ігор Шевченко, Луганської
ОДА – Віталій Комарницький, Одеської ОДА – Андрій Андрейчиков, Львівської ОДА –
Маркіян Мальський. «Переконаний, що ці області отримали гідних керівників. Ці люди
пройшли жорсткий відбір та довели свою здатність вирішувати завдання, що їх ставить
Президент. Насамперед – забезпечити очищення місцевої влади та економічне зростання.
Вони мають небагато часу, щоб підтвердити свою професійність і компетентність
конкретними результатами. Якщо результату не буде – швидко знайдемо нових керівників
цих регіонів. Недоторканності у нас не буде у будь-якому вигляді та на будь-якому рівні», –
зазначив перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Кличко почав масове звільнення столичних чиновників
за фінансові порушення та недбалість
26.06.2019

Мер Києва Віталій Кличко звільняє кількох керівників департаментів
КМДА та комунальних підприємств, в роботі яких за результатами перевірок
виявили значні порушення.
"Заяви про звільнення повинні написати директор департаменту будівництва та
житлового забезпечення Костянтин Федотов, директор комунальної об’єднання
"Київзеленбуд" Наталя Білоусова та директор комунального підприємства "Центр розвитку
міського середовища" Станіслав Дьомін. Такого ставлення до роботи в столичній владі не
буде! - заявив Кличко. - Доручаю підготувати матеріали перевірок, які ми спрямуємо до
правоохоронних органів для відповідного реагування. А присутніх в залі представників
силових структур прошу максимального сприяння та оперативної реакції на матеріали, які
ми передаємо. Боротьба з корупцією, а також з недбалим ставленням чиновників до своїх
обов’язків у нас – в пріоритеті", - наголосив Кличко під час розширеного засідання Колегії
КМДА. За словами мера, за останніх півтора року Департамент внутрішнього фінансового
контролю та аудиту перевірив понад 100 структурних підрозділів та комунальних
підприємств столиці. Було виявлено порушень на загальну суму майже півтора мільярда
гривень. Окрім фінансових порушень виявили і факти неефективності управлінських
рішень або недбалого ставлення керівників до своїх професійних обов’язків. Кличко
відзначив, що претензії до"Київзеленбуду" стосуються системних порушень у будівництві
та оновленні парків і скверів. Зокрема, йдеться про парки Наталка, Сирецький, Перемога,
парк Партизанської Слави. До КП "Центр розвитку міського середовища" питання щодо
парку Кіото, проблем нездійснення заявлених робіт у деяких парках та скверах столиці….
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com

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

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

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 СВІТОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Володимир Зеленський зустрівся з Президентом
Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун

Співпраця в ОЧЕС: економіка без
політики неможлива

26.06.2019

Під час зустрічі було обговорено широке коло питань співпраці
України з Північноатлантичним альянсом, зокрема стан впровадження
реформ, покликаних наблизити Україну до стандартів НАТО.
Також ішлося про врегулювання ситуації на сході України у рамках Мінського
формату, повернення російської делегації до ПАРЄ та необхідність звільнення полонених
українських моряків. Глава держави підтвердив незмінність стратегічного курсу України на
інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур. Він також подякував
Парламентській асамблеї НАТО за стійку та міцну підтримку суверенітету й територіальної
цілісності України. Крім того, Володимир Зеленський висловив сподівання, що спостерігачі
Парламентської асамблеї будуть присутні на позачергових виборах до Верховної Ради, які
відбудуться 21 липня, оскільки це важливо для України. «Ці вибори – не тільки запит і
вимога нашого суспільства. Це не просто моє політичне рішення щодо розпуску
парламенту. Найголовніше, крім запиту суспільства, – це значна кількість реформ і
законопроектів, яких зараз потребує наша країна, та неможливість їхнього ухвалення
сьогоднішньою Радою», – сказав Глава держави. Нагадаємо, у Львові завершилось засідання
Парламентської асамблеї Україна-НАТО, яке відбувалося 24–25 червня. Парламентарі з 13
країн-членів Північноатлантичного альянсу обговорили політичні та військові питання
щодо України, мова йшла про інформаційні війни та інформаційну політику. Представники
Парламентської асамблеї наголосили у Львові, що не можна забувати про те, що протягом
останніх 5 років Україна втратила 13 тисяч людей унаслідок російської агресії та окупації
Росією частини території України, що Росія незаконно утримує у полоні сотні українців,
зокрема 24 моряків, режисера Олега Сенцова. За словами Мадлени Мун, двері НАТО для
України відчинені, але важливе прагнення самих українців. «В Україні відбулись
президентські вибори, попереду парламентські. У кожного виникає запитання, якими
будуть наступні кроки України. Міжпарламентська асамблея НАТО працює протягом
багатьох років, розбудовуючи взаємне розуміння і співпрацю між нами щодо спільних
прагнень НАТО і України, того, як ми можемо разом працювати зі Збройними силами
України, українськими парламентарями, щоб підтримати прагнення України. Не йдеться
про те, що НАТО вказує Україні, що потрібно робити, а радше Україна говорить Альянсу, що
вона хоче, якої допомоги і підтримки потребує на шляху до членства в НАТО», – зауважила
президент Міжпарламентської асамблеї. Те, що засідання Парламентської асамблеї
відбулось саме у Львові, є вислідом роботи групи українських парламентарів. Візит
готувався протягом року. Парламентська асамблея НАТО створена у 1955 році. Це рада у
складі представників парламентів країн-членів Альянсу і партнерів. Асамблея інформує
керівництво НАТО про ті проблеми і важливі питання, які хвилюють країни, що прагнуть
членства в Альянсі, до парламентарів дослуховуються і вони мають вагомий голос при
ухваленні законодавства. Про співпрацю між Парламентською асамблеєю НАТО і
Верховною Радою України було заявлено у 1997 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент ГА ООН: Треба контролювати виконання
українських та інших резолюцій
27.06.2019

У рамках ревіталізації роботи Генеральної асамблеї ООН потрібно
шукати способи перевірки виконання резолюцій Генасамблеї, аби рішення
по Україні та інших темах не ігнорувалися.
Про це президент Генеральної асамблеї Марія Фернанда Еспіноса Гарсес заявила у
четвер, 27 червня, на прес-конференції у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, відповідаючи на
запитання власкора Укрінформу про те, як впливає на авторитет та довіру до ГА ООН те, що
Росія повністю проігнорувала резолюції щодо мілітаризації Криму та порушень прав
людини на окупованому півострові. “Ми завжди казали, що серйозно ставимося до дефіциту
впровадження власних резолюцій. І це стосується більшості резолюцій, які ми ухвалюємо у
Генеральній асамблеї”, - сказала вона. Президент ГА ООН нагадала про процес ревіталізації
Генеральної асамблеї, в який вона справді вірить, і до якого докладає багато часу та зусиль.
За її словами, у цьому процесі “дуже серйозно розглядається” можливість оптимізувати
роботу спеціалізованих комітетів, поліпшити укладення тексту резолюцій, процес їхнього
ухвалення, але також перевірку їхньої подальшої імплементації. “Йдеться не лише про
Україну та вже ухвалені резолюції, є набагато більше (викликів - ред.), і не лише в
Генасамблеї, а й у Радбезі. Я переконана, що час нам справитися із цими питаннями. Вже
навіть на стадії укладення тексту резолюції. Потрібно забезпечувати, щоб прямо в
документі був включений певний механізм перевірки чи звіту щодо виконання. Наприклад,
деякі резолюції вимагають доповіді Генерального секретаря щодо виконання, проведення
заходів на найвищому рівні. Обов’язково має бути перевірка виконання”, - наголосила
президент Генасамблеї ООН. Пані Еспіноса Гарсія сподівається, що положення реформи
ревіталізації Генеральної Асамблеї ООН вдасться невдовзі ухвалити у залі голосувань.
Відомо, що Генеральна асамблея є “законодавчим органом” Організації Об’єднаних Націй. Її
рішення відображають волю більшості держав-членів, однак не носять юридично
зобов’язуючого наказу до виконання для держав-членів. Як повідомляв Укрінформ,
Генеральна Асамблея ООН 18 грудня 2018 року ухвалила Резолюцію "Проблема
мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), районів Чорного
та Азовського морів". У документі наголошується на загрозах регіональній безпеці, які
створює Росія шляхом перекидання до Криму військ і зброї, у тому числі, літаків і ракет,
здатних нести ядерні заряди. Резолюція також закликає РФ негайно вивести з Криму свої
війська і невідкладно припинити тимчасову окупацію півострова. Крім того, в резолюції
висловлені підтримка суверенітету й територіальної цілісності України, невизнання анексії
Криму, стурбованість прогресуючою мілітаризацією півострова і прилеглих морських
районів. Документ також містить окрему згадку про напад на українські кораблі наприкінці
листопада як ілюстрацію агресивних дій Росії. Резолюція закликає Росію не перешкоджати
свободі судноплавства у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, припинити
переслідування торговельних суден, засуджує незаконну побудову мосту через Керченську
протоку. Відзначимо, 26 червня виповнилося 74 роки з підписання у Сан-Франциско Статуту
Організації Об’єднаних Націй. Українська делегація взяла участь у відзначенні річниці у
штаб-квартирі організації у Нью-Йорку як одна з держав-засновниць ООН, повідомляє
Постійне представництво України при ООН на своїй сторінці у Твіттері. «До цієї історичної
події Україна має безпосереднє відношення: у 1945 році українська делегація очолювала
робочу групу із підготовки принципів ООН, відображених у статті ІІ Статуту», - йдеться у
повідомленні. Нагадаємо, 20 червня відбулася зустріч Голови Комітету з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорія Немирі з Головою
Моніторингової місії ООН з прав людини Фіоною Фрейзер. Сторони обговорили ситуацію в
Україні, особливо на сході нашої держави, та стан дотримання прав і свобод людини в
Україні. У цьому зв'язку Фіона Фрейзер ознайомила Григорія Немирю з поточним
результатом моніторингу дотримання прав людини в нашій державі. Вона також
повідомила про завершення терміну своїх повноважень в Україні та подякувала Комітету за
плідну конструктивну співпрацю.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Читайте також: У Женеві проходить Гуманітарний
сегмент Економічної та Соціальної Ради ООН >>>

20.06.2019

З пікантними анекдотами, цитатами з пісень рокгуртів і елементами
російської пропаганди - так у Брюсселі пройшла зустріч країн ОЧЕС і ЄС. Про
це пише Вікторія ВЛАСЕНКОна порталі ukurier.gov.ua
В Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) давно говорили,
що їй бракує конструктивного діалогу з ЄС. В ОЧЕС не приховують, що зацікавлені в
Євросоюзі передусім як у фінансовому донорі, який може надавати кошти на масштабні
проєкти. А в ЄС, чиї кордони сягнули берегів Чорного моря після того, як його лави 2007
року поповнили Румунія та Болгарія, сподіваються, що зможуть ефективніше реалізовувати
«Ініціативу чорноморської синергії». Цей документ слугує комплексом заходів, розроблених
у ЄС у межах політики сусідства, які спрямовано на підтримку співпраці між країнами
заради стабільності й безпеки в регіоні. Обговорити напрями вигідної співпраці було
вирішено під час конференції високого рівня, яка відбулася цього тижня у Брюсселі з
участю топчиновників з Єврокомісії та представників країн-членів ОЧЕС. Про спільну
вигоду у створенні транспортних коридорів для товарів і енергоносіїв, збільшення потоку
пасажироперевезень, проєкти із захисту довкілля Чорного моря говорили майже всі
промовці. Так само майже кожен із них наголошував, що по-справжньому вигідна
економічна співпраця в регіоні неможлива без стабільності й безпеки. Виконавчий
директор з питань Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішньої дії Томас
Гартінг заявив, що ЄС у співпраці з ОЧЕС дотримуватиметься принципів суверенітету,
територіальної цілісності й поваги до міжнародного права, зокрема свободи навігації. Він
укотре нагадав, що ЄС не визнає анексії Криму. Співпрацю в Чорноморському регіоні не
можна уявити без Криму. Проте склалося враження, що промовці старанно оминали цю
незручну тему, щоб чітко провести лінію, мовляв, це економічна співпраця, а це політика,
до якої ми не маємо жодного стосунку. Тому й з Росією у нас business as usual — ведемо
справи, ніби нічого не сталося. Цей підхід, вочевидь, вигідний російській дипломатії, і вона
останнім часом дедалі активніше нав’язує його ЄС. Москва хоче, щоб європейці змирилися з
окупацією українського Криму і сприймали конфлікт на Донбасі як хронічний, який
неможливо врегулювати, тож варто просто не звертати на нього уваги. За це Кремль
спокушає Європу своїми енергоносіями й шантажує різноманітними фінансовими
внесками. Представник РФ при ЄС Володимир Чижов, який взяв участь у конференції,
заявив, що країни Чорноморського регіону мають незалежно визначати свої цілі. …
Читати повністю >>>
© Вікторія ВЛАСЕНКО
За матеріалами ukurier.gov.ua
Рішення про повернення Росії до ПАРЄ було ухвалене давно
– Володимир Зеленський
27.06.2019

Рішення про повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи
було ухвалене давно. За словами Президента України, це стало зрозуміло під
час його нещодавніх візитів до Німеччини, Франції та Брюсселя.
«Щодня у мене було по сім зустрічей, окрім переговорів з Ангелою Меркель та
Еммануелем Макроном. Кожна людина, з якою я зустрічався, говорила мені, що ПАРЄ – це
майданчик для перемовин. Кожна людина, з якою я обговорював це питання, знала
відповідь на всі 100%. Тобто рішення було ухвалене давно», – наголосив Глава держави під
час брифінгу 27 червня. Володимир Зеленський підкреслив, що під час закордонних візитів
ініціював обговорення цього питання, та відкинув звинувачення окремих народних
депутатів у відсутності зусиль з його боку для недопущення повернення Росії до ПАРЄ. «Я
робив усе, що міг. Якщо наші шановні народні депутати звертаються із запитанням, що я
зробив, я можу запитати у них: що вони зробили, щоб цього не сталося?» – зазначив
Президент. Відзначимо, незважаючи на рішення членів ПАРЄ 24 червня 2019 року повернути
Росію до Організації, члени української делегації продовжили вести активну роботу, щоб
уникнути, або ускладнити їх повернення. На початку ранкового засідання відбувся розгляд
питання затвердження повноважень нових членів Асамблеї. Завдяки зусиллям членів
української делегації повноваження нової російської делегації в ПАРЄ були оскаржені з
суттєвих і процедурних підстав. Достатня кількість для цього рішення парламентаріїв
підтримали позицію члена грузинської делегації Н.Гогуадзе, що Росія постійно не виконує
взяті на себе зобов’язання (оскарження з суттєвих підстав) та Голови української делегації
В.Ар’єва, який вказав на порушення у складі делегації, оскільки до його складу входять
члени, обрані незаконними голосами на території українського Криму, а також включають
осіб, які входять до списку санкцій ЄС (оскарження з процедурних підстав). Оскарження
були передані до відповідних комітетів на розгляд і для представлення 26 червня 2019 р. у
другій половині дня перед членами Асамблеї. Президент Асамблеї проінформувала, що до
прийняття рішення члени російської делегації матимуть ті ж самі права, що й інші члени
Асамблеї, але не матимуть змоги голосувати за свої повноваження. В продовження дій для
протидії поверненню Росії до ПАРЄ, під час обговорення питання, щодо обрання
Л.Слуцького віце-президентом Асамблеї від Російської Федерації члени української
делегації навели вагомі причини, чому він не може займати цю посаду. Згідно з Правилами
процедури ПАРЄ, кандидати, запропоновані національними делегаціями, оголошуються
обраними без голосування. Проте, якщо є запит про голосування щонайменше двадцяти
представників Асамблеї, вони обираються таємним голосуванням. І за це рішення
проголосувала достатня кількість парламентаріїв. Враховуючи, що ніякі докази української
делегації, не вплинули на сформовану групу членів Асамблеї, які не беруть до уваги жодні
вагомі факти, чому не потрібно повертати Росії до Організації, а хочуть повернення Росії до
Організації лише з метою подолання фінансової кризи, Голова української делегації В.Ар’єв
акцентував увагу парламентаріїв на тому, що всі члени Організації повинні поважати і
дотримуватися основних принципів Асамблеї. А беручи до уваги рішення парламентаріїв,
повернути до Організації злочинців, які залученні до кровопролиття в Україні і зараз
знаходяться в Асамблеї, члени української делегації більше не бачать сенсу знаходитися в
залі, оскільки прийнятим рішенням, Організація втрачає свій авторитет. Члени української
делегації на знак протесту проти присутності в залі російської делегації призупинили
роботу у літній сесії, за виключенням розгляду питань, що стосуватиметься повноважень
російської делегації. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Розпочала роботу 49-та чергова сесія Генеральної Асамблеї
Організації американських держав
27.06.2019

Делегація України розпочала роботу в рамках 49-ої чергової сесії
Генеральної Асамблеї Організації американських держав, яка проходить 2628 червня цього року у м.Медельїн, Колумбія.
Делегацію очолює заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.
На полях сесії ГА ОАД заплановано низку зустрічей української сторони з офіційними
представниками країн Латинської Америки та Карибського басейну для обговорення
актуальних питань порядку денного.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Україна готова до налагодження співпраці
з Норвегією в Арктиці

Україна готова поглиблювати співпрацю із США та
підтримувати високий рівень діалогу
26.06.2019

Україна готова поглиблювати співпрацю і підтримувати високий
рівень двостороннього діалогу із своїм стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки.
Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із
Тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Він не вперше очолює
дипломатичну місію США. В 2006-2009 роках він був Надзвичайним і Повноважним Послом
США в Україні. «Ви виконуєте важливу і поважну місію. І вже зробили багато для розвитку
наших двосторонніх відносин. Маю надію, що ваша нинішня місія буде скерована на
поглиблення наших відносин», – сказав Гройсман. У свою чергу Вільям Тейлор відзначив,
що зараз Україну доволі часто відвідують високопосадовці США, і це є свідченням
важливості України і співпраці з Україною для американського Уряду. «Це визначення
підтримки», – сказав Тейлор. Під час розмови сторони обговорили поточний стан справ –
передусім в контексті перебігу реформ та підготовки до виборів ВРУ. Відзначимо, Палата
представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування американських
урядових структур на 2020 рік, у яких передбачено майже $700 млн для підтримки України.
Про це у Facebook повідомило посольтво України в США. Зазначається, що у проекті закону
про "Про асигнування на потреби Міноборони на 2020 рік" кошторис допомоги, що
пропонується виділити для безпекової підтримки Україні, визначений в обсязі 250 млн
доларів. Із зазначеної суми $50 мільйонів мають бути спрямовані виключно для надання
летальної зброї оборонного характеру. По лінії Держдепу, Агентства США з міжнародного
розвитку та суміжних відомств передбачено $445,7 мільйонів. Ця сума, зокрема, охоплює
асигнування для надання Україні безпекової допомоги за програмою "Міжнародне
військове фінансування". "Проекти аналогічних законодавчих актів повинні бути ухвалені
також Сенатом. Після цього обидві палати Конгресу мають узгодити їх остаточну редакцію,
яку буде передано на підпис президентові США", - йдеться у повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ. КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА

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

У Трюдо розкрили деталі майбутньої
зустрічі із Зеленським

16.06.2019

Започаткування взаємовигідного українсько-норвезького співробітництва в Арктиці було однією з головних тем робочої поїздки Посла України
в Норвегії Вячеслава Яцюка на архіпелаг Свальбард.
Питання практичної співпраці у сфері полярних досліджень, у космічній сфері та на
інших напрямах були обговорені під час зустрічей Посла України в Норвегії з директором
Університетського центру на Свальбарді, директором з міжнародних питань Норвезького
полярного інституту, директором Супутникової станції, а також з директором норвезької
компанії Kings Bay, що здійснює адміністративне управління в осередку полярних наукових
досліджень Ню-Олесун. Посол відвідав розташовану на Свальбарді радарну систему
некогерентного розсіювання міжнародної наукової асоціації EISCAT, яка була створена за
українськими науковими програмами. EISCAT, одним з афілійованих членів якої є Україна,
займається дослідженнями геокосмосу, зокрема, взаємодії між Сонцем та Землею. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Норвегії
Зустріч Посла України з данським
бізнесом
20.06.2019

Посольством України в Данії проведено діловий семінар, що був
присвячений обговоренню стану та перспектив розширення торговельноекономічного співробітництва між Україною та Данією.
Посол України в Данії М.Видойник здійснив розлогу презентацію інвестиційних та
ділових можливостей України для понад 15-ти данських компаній у галузях інформаційних
технологій, транспортних послуг, енергетики, сільського господарства, будівельної та
інших видів промисловості, а також фармацевтики. У переліку запрошених були, зокрема,
такі компанії: FLS, Metro Cash&Carry, Ardi International, Goodvalley A/S, DanAvl, WNS, UNION
Therapeutics A/S, ALK, Export Credit Foundation, Rockwool A/S, Trade Institute Scandinavia,
Danbreed, VR Holding. Відзначено ефективність та практичну користь проведення подібних
заходів у дискусійній формі «запитання-відповідь» та домовлено про започаткування
практики їх регулярного проведення за різними тематичними напрямами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Данії

26.06.2019

Президент України Володимир Зеленський 1-3 липня відвідає
Канаду. Прем'єр-міністр цієї країни Джастін Трюдо прокоментував зустріч з
головою української держави.
Він нагадав, що Канада і Україна поділяють глибоку історичну дружбу, побудовану
на спільних цінностях і міцних міжособистісних зв'язках. "З нетерпінням очікую на зустріч з
президентом Зеленським, під час якої буде підтверджена прихильність Канади народу
України, і обговорю шляхи поглиблення економічного партнерства та створення хороших
робочих місць для середнього класу в обох державах", – сказав Трюдо. В офісі канадського
прем'єра додали, що на переговорах також підніматимуть питання реформ на шляху
євроатлантичних прагнень України. Нагадаємо, 1-3 липня Президент України Володимир
Зеленський відвідає з візитом Канаду. У Торонто Глава держави візьме участь у міжнародній
Конференції з підтримки реформ в Україні. Також заплановані зустрічі Президента України
з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, Міністром закордонних справ Христею
Фріланд, членами канадського парламенту та представниками ділових кіл. Крім того,
Володимир Зеленський проведе зустріч з українською громадою Канади.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
 ЄВРОПА & ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
 ЄС & РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ & ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ

Україна та Швеція посилюватимуть співпрацю з протидії гібридним
загрозам з боку Росії, у т.ч. в партнерстві з НАТО
24.06.2019

Про це йшлося на зустрічі заступника Міністра закордонних справ
України Василя Боднара з делегацією Атлантичної Ради Швеції на чолі з її
головою Йораном Леннмаркером.
На зустрічі шведську делегацію було ознайомлено з безпековою ситуацією в Україні,
зумовленою російською агресією, а також наголошено на важливості посилення санкцій
проти РФ та присутності підрозділів НАТО в Керченській затоці. Шведські співрозмовники,
зі свого боку, підкреслили важливість активного запозичення європейськими партнерами
цінного досвіду України з протидії загрозам європейській безпеці. У цьому контексті було
поінформовано про підготовку у жовтні 2019 року міжнародної конференції у Стокгольмі з
проблем загроз безпеці в акваторіях Чорного та Балтійського морів. Учасники зустрічі
окремо відзначили тісні та дружні відносини, що існують між Україною та Швецією, а також
підтримку Стокгольмом зовнішньополітичних пріоритетів Києва. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

 ЗАХІДНА ЄВРОПА (АВСТРІЯ. БЕЛЬГІЯ. НІДЕРЛАНДИ. НІМЕЧЧИНА. ФРАНЦІЯ. ШВЕЙЦАРІЯ)

Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з Головою Сенату
Французької Республіки Жераром Ларше

ЄС виділив €29,5 млн на експертну підтримку
податкової та митної реформи
18.06.2019

18.06.2019

ЄС виділив €29,5 млн на фінансування ІІІ і IV складової програми
підтримки управління державними фінансами EU4PFM, які буде спрямовано
на експертний супровід податкової та митної реформ в Україні.
Як повідомив керівник програми EU4PFM Егон Веерме на прес-конференції в Києві,
програма передбачає роботу ключових експертів із залученням також інших українських та
європейських фахівців. При цьому €17 млн із загальної суми - це IT-фонд, зазначив він.
Литва профінансувала проект на €0,5 млн. "Більшість експертів перебуватиме в Києві,
проте частина з них - у Вільнюсі", - пояснив Веерме. "Це тривала програма, розрахована на
чотири роки. Зараз гарний час, щоб її починати. Ми розпочали фактично сім-вісім місяців
тому: обговорювали, що потрібно робити, відбирали експертів. Це якісний продукт, на який
ми покладаємо великі й небезпідставні сподівання", - пояснив голова Державної податкової
служби України Сергій Верланов. За його словами, в рамках реалізації цих складових
програми в Україні буде створено постійний офіс. "Програма містить компоненти, які
обумовлюють її успіх, - це постійний офіс. Є постійні експерти, з якими підписані тривалі
контракти - на чотири роки", - зазначив він. На першому етапі буде реалізовано кілька
проектів - насамперед оптимізація бізнес-процесів з адміністрування податків, зокрема
податку на додану вартість і податку на прибуток, додав Верланов. Програма EU4PFM
впроваджується в рамках Європейського інструменту сусідства обсягом EUR55 млн.
Завершення компонентів програми очікується в 2022 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції
17 червня провів зустріч із Головою Сенату Республіки Жераром Ларше.
Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
Французький посадовець наголосив на підтримці територіальної цілісності та
суверенітету України. Під час зустрічі також ішлося про повернення в Україну полонених
моряків і політичних в’язнів, яких утримують на території Росії. Крім того, Володимир
Зеленський і Жерар Ларше обговорили прогрес у реалізації Мінських домовленостей і
можливу зустріч У Нормандському форматі найближчим часом. Президент України та
Голова Сенату Франції також поспілкувалися про інвестиції, гуманітарне відновлення
Донбасу й можливість створення «комісії діалогу» за участі парламентаріїв обох країн, яка
напрацьовуватиме міжнародні проекти. Відзначимо, під час візиту до Франції Президент
України Володимир Зеленський зустрівся з флагманами французького бізнесу. Глава держави
обговорив конкретні проекти в Україні. Зокрема, йдеться про запрошення великих
автокомпаній, масштабний проект електричної станції у Чорнобильській зоні, розширення
мереж гіпермаркетів, логістичні та транспортні проекти. Президент наголосив, що нова
українська влада працюватиме над поліпшенням інвестиційного клімату …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Держсекретар МЕРТ у Швейцарії обговорив відносини України з
Європейською асоціацією вільної торгівлі

Президент України Володимир Зеленський у Берліні провів зустріч із
Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром. Про це
повідомляє прес-служба Глави держави.
«Для Франка-Вальтера Штайнмайєра дуже важлива підтримка територіальної
цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося», – наголосив
Зеленський. Президенти обговорили можливість функціонування Нормандського формату.
Також ішлося про звільнення затриманих українських моряків. Відзначимо, в Берліні
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із великим та середнім бізнесом
Німеччини. На заході були присутні представники компаній, сукупний портфель яких
становить 220 мільярдів євро. «Це більш ніж два ВВП України, і це приблизно 450 тисяч
робочих місць», – повідомив президент Німецько-української промислово-торговельної
палати Андреас Лір. Представники бізнесу заявили, що сподіваються на розвиток співпраці,
але для цього потрібне поліпшення інвестиційного клімату та адаптація європейських
стандартів в Україні. «Інвестиційний клімат – це для нас пріоритет. Я розумію, чого боїться
іноземний бізнес: наших правоохоронних органів, які тиснуть на підприємців, наших судів,
які його не захищають», – наголосив Президент України. Глава держави підкреслив
важливість усунення тиску правоохоронних органів на підприємців, бо без цього
неможливо розвивати економіку України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

21.06.2019

У Берні відбулось ХІІ засідання Українсько-швейцарського спільного
комітету під головуванням Державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Олексія Перевезенцева.
На засіданні сторони обговорили стан та перспективи розвитку двостороннього
економічного співробітництва між Україною та Швейцарією, подальшу активізацію
відносин в сфері енергоефективності, інфраструктури та відносини у форматі УкраїнаЄвропейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Поряд з цим в рамках комітету відбулась
низка двосторонніх зустрічей, зокрема з Державним секретарем Державного секретаріату
економіки Швейцарії Марі-Габріель Інайхен-Фляйш, представниками Федерального
департаменту закордонних справ (ФДЗС) Швейцарії та іншими першими особами країни.
Європейська асоціація вільної торгівлі - зона вільної торгівлі, яка об'єднує митні території
чотирьох європейських країн, які не вступили до ЄС, зокрема, Республіки Ісландія,
Князівства Ліхтенштейн, Королівства Норвегії та Швейцарської Конфедерації. Зона вільної
торгівлі забезпечує країнам-членам режим вільної торгівлі товарами та послугами, а також
гарантує вільний рух капіталів та фізичних осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЕРТ
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Володимир Зеленський зустрівся з Президентом ФРН
Франком-Вальтером Штайнмайєром
18.06.2019

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

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

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Зустріч з головою Депутатської групи дружби «КСА-Україна»
в складі Консультативної Ради Аш-Шура
Дванадцяте засідання Українсько-швейцарського спільного
Комітету з питань економічного співробітництва
24.06.2019

У м. Берн 20 червня відбулося Дванадцяте засідання Українськошвейцарського спільного Комітету з питань економічного співробітництва.
Про це повідомляє Посольство України в Швейцарії.
Делегацію України очолив Державний секретар Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України О.Перевезенцев, швейцарську – керівник підрозділу двосторонніх
економічних відносин Державного Секретаріату з питань економіки Швейцарії, Делегат
Федеральної Ради з питань укладання торгівельних угод, Посол Е.Боллінгер. Під час
засідання сторони обговорили стан та перспективи розвитку двостороннього економічного
співробітництва між Україною та Швейцарією, подальшу взаємодію у сфері
енергоефективності, інфраструктури, а також відносини у форматі Україна – Європейська
асоціація вільної торгівлі. Сторони відзначили позитивну динаміку відносин України і
Швейцарії, визначили переговори як високопродуктивні та висловили намір й надалі
розвивати всебічну співпрацю на пріоритетних напрямках економічної співпраці, зокрема у
сфері енергоефективності та відновлювальних джерел енергії, інфраструктури, активізації
співпраці в аграрній галузі, ІТ секторі, започаткування пілотних проектів із навчання
фахівців. Було дано позитивну оцінку діяльності Комітету та його впливу на розвиток
економічних відносин між країнами. В ході візиту відбулася низка двосторонніх зустрічей
членів української делегації, зокрема Державного секретаря Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України О.Перевезенцева з Державним секретарем Державного
секретаріату економіки Швейцарії М.-Г.Інайхен-Фляйш, керівником підрозділу
двосторонніх економічних відносин Державного Секретаріату з питань економіки
Швейцарії, Делегатом Федеральної Ради з питань укладання торгівельних угод, Послом
Е.Боллінгером, Керівника Головного департаменту зовнішньої політики та європейської
інтеграції Адміністрації Президента України І.Жовкви із Заступником державного
секретаря ФДЗС Швейцарії К.Ланг, Заступника Міністра з питань європейської інтеграції
Міністерства інфраструктури України В.Довганя з керівництвом Всесвітнього поштового
союзу, Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
С.Савчука з керівництвом Державного Секретаріату з питань економіки Швейцарії.
Проведено також зустріч секретаріатів національних частин Комітету щодо узгодження
підсумкового документу за результатами засідання. Під час зустрічей було наголошено, що
Швейцарія входить у десятку найбільших іноземних інвесторів в Україну. Вона інвестувала
в економіку України понад 1,5 млрд. дол. США. Найбільший обсяг швейцарських інвестицій
надійшов до промисловості, що становить майже 60% від загального їх обсягу. Детально
обговорювалися питання глибоких соціально-економічних перетворень в Україні. У цьому
контексті М.-Г.Інайхен-Фляйш зазначила, що Швейцарія і надалі готова надавати підтримку
реформуванню української економіки і суспільства. У цьому контексті в новій стратегії
швейцарського співробітництва з Україною на 2020 – 2023 рр. передбачено збільшення
щорічного фінансування до 27 млн. шв. фр.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Швейцарії

 ПІВДЕННА ЄВРОПА (ВАТИКАН. ІСПАНІЯ. ІТАЛІЯ. МАЛЬТА. ПОРТУГАЛІЯ. САН-МАРИНО)

Степан Кубів провів зустріч з Віце-прем’єрміністром Італії Луїджі Ді Майо

18.06.2019

Відбулася зустріч Посла України в Королівстві Саудівська Аравія
В.В.Вахрушева з головою Депутатської групи дружби «КСА-Україна» у складі
Консультативної Ради Аш-Шура КСА Ф.А.Аль-Шагрі.
У ході розмови обговорено актуальні питання розвитку українсько-саудівського
співробітництва, у т.ч. на міжпарламентському рівні. Відзначимо, товарообіг товарами між
Україною та Королівством Саудівська Аравія у 2018 року склав 935,88 млн. дол. США. При
цьому, на український експорт припало $749,08 млн. (144,8% від показників аналогічного
періоду 2017 р.), імпорт – $186,80 млн. (102,1%). Позитивне для України сальдо становило
$562,29 млн. Український експорт продовжував складатися, головним чином, з таких
товарних позицій як зернові культури (60,0%), чорні метали (11,6%), м’ясо та їстівні
субпродукти (7,7%), жири та олії тваринного або рослинного походження (5,5%). Основу
імпорту з КСА в Україну склали пластмаси, полімерні матеріали (86,8%), палива мінеральні;
нафта і продукти її перегонки (9,4%). Слід очікувати, що подібна структура товарообігу
буде зберігатися в найближчій перспективі, передусім, у зв’язку із збереженням
зацікавленості саудівської сторони до імпорту з України сільськогосподарської продукції
(ячменю та пшениці), а також виробів з чорного металу.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Саудівській Аравії
В ТПП України відбувся Українсько-Турецький
економічний симпозіум
19.06.2019

Мета заходу - обговорення нових напрямків взаємовигідної
співпраці, експортно-імпортних інтересів, зацікавленості у виробничій
кооперації, реалізації інвестиційних проектів.
Участь у ньому взяли представники урядових кіл та провідних бізнес-холдингів
Турецької Республіки. «Турецький ринок знаходиться у фокусі українських експортерів.
Перед нашими державами все ще стоїть задача збільшити товарообіг з 4 до $10 млрд. Ми не
лише сусіди у чорноморському регіоні, а і стратегічні партнери. І спільними зусиллями ми
можемо підкорювати і ринки третіх країн. Адже наша продукція того варта», - сказав
президент ТПП України Геннадій Чижиков. Туреччина залишається одним із ключових
наших торговельних партнерів та посідає 3-тє місце у ТОП-20 переліку перспективних
ринків. Товарообіг між країнами минулого року склав $ 3,71 млрд. Серед перспективних
напрямків співпраці - інвестиції та державно-приватне партнерство, IT, інновації, сільське
господарство та харчова промисловість, туризм тощо. Україна і Туреччина мають потужний
потенціал і можливості для співпраці, починаючи від надр і завершуючи космічними
технологіями, можуть ефективно розвивати співробітництво у сферах енергетики,
машинобудування, літакобудування. «Без сумніву активна співпраця українських та
турецьких ділових людей допоможе нашим країнам прискорити свій економічний
розвиток. У нас для цього величезний потенціал! Наші ринки – це 80 млн. турецьких та 45
млн. українських споживачів. Україна та Туреччина на фінішній прямій ухвалення Угоди
про ЗВТ. Ця динаміка дає нам позитив і ми впевнені, що досягнемо ще кращих результатів»,
- сказав посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гульдере. Нагадаємо, Туреччина входить до
числа країн, співробітництво з якими на рівні Палат розвивається найбільш динамічно. Уже
більше 25 років успішно працює Українсько-турецька ділова рада, створена на базі Угоди
про співробітництво між ТПП України та DEIK. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України

13.06.2019

Перший віце-прем'єр - Міністр економічного розвитку і торгівлі
України Степан Кубів провів зустріч із Віце-прем’єр-міністром - Міністром
економічного розвитку, праці та соціальної політики Італії Луїджі Ді Майо.
Під час розмови Степан Кубів підкреслив незмінність курсу на європейську
інтеграцію України, поглиблення торговельно-економічної взаємодії з країнами ЄС,
зокрема Італією. “Понад 14 тисяч українських компаній експортують свою продукцію до
Європейського Союзу. Це також створює додаткові інструменти для багатосторонньої
взаємодії, наприклад завдяки можливостям Конвенції Пан-Євро-Мед або кооперації у
рамках ініціативи Китаю – «Один пояс, один шлях». У цьому та інших проектах Україна та
Італія мають великі логістичні та торговельні можливості та перспективи», - підкреслив
Степан Кубів. Під час зустрічі Степан Кубів також підкреслив стратегічний характер
партнерства України та Італії, та наголосив на подальших перспективах розвитку
двосторонньої співпраці, зокрема через можливості Українсько-Італійської Ради з
економічного, промислового та фінансового співробітництва. “Італія – стратегічно
важливий торговельний партнер для України. Торік, товарообіг між нашими країнами
склав 4,47 млрд доларів США та зріс майже на 14% порівняно з 2017 роком. Оскільки бізнес
України та Італії демонструє взаємний інтерес, то слід посилювати можливості співпраці у
сфері відновлювальної енергетики, сільськогосподарському машинобудуванні, переробній
промисловості, а також розвитку цифрової економіки, інновацій, IT технологій. Цьому
сприятиме оновлення угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між Україною та
Італією”- підкреслив Степан Кубів.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЕРТ

Іран планує створювати сільгосппідприємства на Одещині
22.06.2019

В Одеській обласній державній адміністрації обговорили
перспективи взаємовідносин регіону та Ірану. Про це повідомила пресслужба Одеської ОДА, передає pivdenukraine.com.ua
«Інтереси Одеської області щодо співробітництва з Іраном перебувають у площині
торговельно-економічного партнерства та полягають у здійсненні співпраці з Іраном у
сфері агропромислового розвитку», – наголосив Віталій Свічинський, заступник голови
Одеської ОДА. На сьогодні ми надаємо перевагу у співпраці з Одеською областю у аграрному
секторі та сфері транспортної логістики», – наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол
Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехр Мораді. Сторони також обговорили
можливість створювати сільськогосподарські підприємства на території Одещини.
Відзначимо, Ісламська Республіка Іран визнала незалежність України 25 грудня 1991 р.
Початком співробітництва незалежної України з ІРІ можна вважати офіційний візит до
України міністра закордонних справ Ірану А.Велаяті у 1992 р. і підписання в рамках візиту
Протоколу про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ісламською
Республікою Іран 22 січня 1992 р. У січні та жовтні того ж року розпочали свою діяльність
дипломатичні місії двох країн в Україні та Ірані. З часу встановлення дипломатичних
відносин між Україною та Іраном підтримується активний діалог, свідченням чого був
обмін численними офіційними візитами різного рівня.
Читати повністю >>>
За матеріалами pivdenukraine.com.ua
Зустріч Посла України з заступником Міністра
торгівлі та промисловості Кувейту

 СХІДНА ЄВРОПА (БОЛГАРІЯ. ПОЛЬЩА. УГОРЩИНА. РУМУНІЯ. СЛОВАЧЧИНА. МОЛДОВА. ЧЕХІЯ)

Засідання чесько-української робочої групи зі
співробітництва у промисловій сфері
27.06.2019

В Одесі відбулось третє засідання Робочої групи зі співробітництва у
промисловій сфері українсько-чеської Змішаної комісії з питань
економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.
Офіційні делегації та представники ділових кіл України та Чехії обговорили
перспективні напрями та проекти двосторонньої співпраці у різних галузях промисловості:
загальне
машинобудування,
авіабудування,
залізничне
машинобудування,
автомобілебудування, фармацевтична промисловість, виробництво будівельних матеріалів
тощо. Сторони домовились надавати активне сприяння українським та чеським суб'єктам
підприємницької діяльності у налагодженні виробничої кооперації та прямих
господарських зв'язків. Українська сторона також зацікавлена у збільшенні прямих
інвестицій з Чехії у промисловий сектор, заснуванні спільних підприємств в Україні у
високотехнологічних сферах, запозиченні передового досвіду та практик ЧР у контексті
європейської інтеграції нашої держави. Крім того, наголошувалось на значному потенціалі
розвитку співпраці між країнами у промисловій сфері на регіональному рівні, що засвідчив
й великий інтерес до засідання Робочої групи з боку місцевого бізнесу Одеси та Одеської
області. За підсумками засідання був підписаний Протокол, у якому визначені пріоритети в
українсько-чеській співпраці в промисловій сфері та перспективні двосторонні проекти.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Чехії
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Посол України в Державі Кувейт Олександр Балануца 27 червня ц.р.
зустрівся з заступником Міністра торгівлі та промисловості Кувейту
шейхом Німром Ас-Сабахом. Про це повідомляє МЗС України.
У ході зустрічі були обговорені питання активізації двостороннього співробітництва
в торговельно-економічній, туристичній та медичній сферах, налагодження співпраці між
портами, перспективи започаткування прямого авіасполучення між Україною та Кувейтом,
а також стан виконання домовленостей, досягнутих у ході 4-го засідання Міжурядової
кувейтсько-української комісії з питань економічного, технічного та торговельного
співробітництва. Відзначимо, 26 червня ц.р. Посол України в Державі Кувейт Олександр
Балануца зустрівся з заступником Генерального директора Торгово-промислової палати
Кувейту Емадом Аль-Заїдом. Сторони відзначили перспективність співпраці в торговельноекономічній сфері, обговорили практичні питання організації бізнес-форумів в Україні та
Кувейті, обміну візитами торгових делегацій, а також участі в міжнародних виставках.
Нагадаємо, 25 червня ц.р. Посол України в Державі Кувейт Олександр Балануца зустрівся з
заступником Міністра закордонних справ Держави Кувейт з економічних питань А.АльХамад. У ході зустрічі були обговорені питання подальшого розвитку двосторонніх
відносин у торговельно-економічній, туристичній та медичній сферах, участь українських
компаній у виставкових заходах у Кувейті, а також стан виконання домовленостей,
досягнутих у ході 4-го засідання Міжурядової кувейтсько-української комісії з питань
економічного, технічного та торговельного співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Державі Кувейт

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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Посол України в Нігерії провів зустріч із Головою
Соціал-Демократичної партії Нігерії
Олигархи и ЕС: Как США хотят
«зачистить» Зеленского

19.06.2019

Посол України в Нігерії Валерій Александрук 18 червня 2019 р.
провів зустріч із Головою Соціал-Демократичної партії Нігерії Т.Аденіран.
Про це повідомляє МЗСУкраїни.
У ході зустрічі було обговорено внутрішньополітичну ситуацію в Нігерії після
президентських і парламентських виборів. Нагадаємо, 29 травня 2019 р. Посол України в
Нігерії Валерій Александрук взяв участь у церемонії інавгурації президента Нігерії М.Бухарі.
За даними Держкомстату товарообіг у 2018 р. склав 106,45 млн. дол. США (показник
збільшився на 11,3% у порівнянні з 2017 роком). Імпорт товарів склав 1,23 млн. дол. США
(збільшився на 32,2%). Структура імпорту: насіння і плоди олійних рослин – 71,8%; какао та
продукти з нього – 9,5%; кава та чай – 9,2%; пластмаси, полімерні матеріали – 0,8%. Експорт
товарів склав 105,22 млн. дол. США (збільшився на 11,1 %).
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Нігерії
Зустріч у Торгово-промисловій
палаті м. Дакар
20.06.2019

Тимчасовий повірений у справах України в Сенегалі А.М.Барабуля 20
червня 2019 року провів зустріч з Генеральним секретарем Торговопромислової палати м. Дакар Алі Мбупом.
Під час зустрічі були представлені комерційні пропозиції українських виробників,
які були з зацікавленістю сприйняті сенегальськими колегами. Крім цього, були
обговоренні потреби сенегальської сторони для перспектив торгово-економічного
співробітництва, а також потенціал активізації відносин між Україною та Сенегалом у
зазначеній галузі (підписання угоди про співробітництво між торгово-промисловими
палатами, можливості організації бізнес-форуму «Україна-Сенегал»).
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Сенегалі
Зустріч Посла України з Державним секретарем
зовнішньої торгівлі Марокко Р.Дерхам
25.06.2019

У вівторок, 25 червня ц.р. відбулася зустріч Посла Я.Коваля з
Державним секретарем зовнішньої торгівлі Марокко Р.Дерхам. Про це
повідомляє Посольство України в Королівстві Марокко.
У ході бесіди було окреслено здобутки у торговельному співробітництві, зокрема,
зростання у 2018 р. обігу товарів і послуг на 56% (до $422 млн.), їх експорту - на 61% ($379
млн.), що пояснюється, зокрема, значним збільшення експорту пшениці м’яких сортів, а
також диверсифікацію експорту. Водночас, як зауважила Р.Дерхам, «наші прагнення до
розширення обмінів ще не відображаються у нинішніх цифрах». Досягнуто згоди щодо
опрацювання питання про проведення засідання Комісії з торговельно-економічного
співробітництва та двостороннього бізнес-форуму. Державний секретар висловила інтерес
до налагодження контактів між Марокканським агентством інвестицій і експорту та
аналогічними українськими установами. Наголошено на ролі Марокко, як зовнішньоекономічної платформи для виходу країн Європи на ринки країн Західної Африки.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Марокко
Візит делегації Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України до Єгипту
27.06.2019

В Каїрі перебувала делегація МЕРТ України, яку очолила заступниця
Директорки департаменту торговельного захисту врегулювання торгових
суперечок в СОТ Мінекономрозвитку Олена Засипкіна.
Українська делегація та представники ПУ в АРЄ взяли участь у слуханнях у рамках
захисного розслідування стосовно імпорту до АРЄ напівфабрикатів із заліза або нелегованої
сталі та сталевої арматури. У заході також взяли участь офіційні представники урядів
Бразилії, Індонезії, РФ, ОАЕ, КСА, Кувейту, делегати Ради співробітництва арабських держав
Перської затоки та офісу ЄС в АРЄ. Нагадаємо, 27 травня відбулася зустріч Посла Євгена
Микитенка з Міністром туризму Єгипту пані Ранією Аль-Машат, у ході якої сторони
обговорили питання поглиблення подальшої співпраці у туристичній галузі. Під час
переговорів пані Аль-Машат підтвердила бажання здійснити робочий візит до Києва, із
задоволенням відзначила динаміку зростання туристичного потоку з України, і
висловилася щодо готовності надавати сприяння у вирішенні актуальних питань,
пов’язаних із перебуванням українських туристів в Єгипті. Посла також було ознайомлено з
особливостями програми реформування туристичної галузі Єгипту, розробленої Міністром
Ранією Аль-Машат з метою покращення туристичного сектору країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипті
-------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ----
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Последние телодвижения Вашингтона на украинском направлении
свидетельствуют о том, что американцы собираются максимально взять
под контроль Банковую.
Тональность встреч Владимира Зеленского с главными тяжеловесами нынешнего
Евросоюза - президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой
Меркель - несколько обозначили стремление этих людей сделать украинского президента
более уступчивым в вопросах диалога с Путиным. Увидели это и в Вашингтоне, где считают
Украину прифронтовой зоной своего влияния. И действительно, в желаниях Макрона и
Меркель сохранить антироссийские санкции и возродить "нормандский формат" нет
ничего плохого, если бы французы и немцы не преследовали собственные интересы и не
пытались агрессивно повлиять на позицию Зеленского. У Макрона дошло до того, что он
увидел готовность нашего президента вести переговоры с сепаратистами, и Зеленскому
пришлось быстро его перебивать и объяснять, что все совсем не так - только Минский
формат. Также французский лидер стремится возвращения Кремля в ПАСЕ, против чего
выступает Украина. Ангела Меркель, в свою очередь, размыто говорила о транзите
российского газа через нашу ГТС, ссылаясь на какие-то обещания Путина. И в то же время
она продолжила настаивать, что "Северный поток-2" - это не угроза энергетической
безопасности Украины и Европы. Зеленский же публично заявил, что взгляды у них с
Меркель диаметрально противоположные. Проще говоря, в ЕС сделали попытку повлиять
на нового украинского президента в собственных интересах. Как Макрон, так и Меркель
ведут борьбу с влиянием Вашингтона в Европе. И Украина в этой истории занимает не
последнее место, так как решение конфликта на Донбассе даст повод снять антироссийские
санкции, спокойно себе качать газ по "Северному потоку-2", развивать бизнес,
сотрудничать с Кремлем. И наши европейские союзники, похоже, уже окончательно
решили любой ценой достичь успеха, закормив Владимира Путина пряниками и нашими
интересами. Вашингтон мыслит иначе. На "Северный поток-2" (компании, которые
участвуют в проекте) готовы наложить санкции, Украину поддерживают материально и
идейно, как и европейцы, но с немцами и французами ссорятся. Особенно с немцами,
которые не платят обещанные 2% ВВП в НАТО, еще и газопровод строят, несмотря на все,
не желая, как Польша, покупать больше американского сжиженного газа. Последние
телодвижения ЕС на украинском направлении в Белом доме оценили. Еще во время
евротурне Зеленского в Париж и Берлин в Киев прилетел временный поверенный США
Уильям Тейлор, который во времена Ющенко был послом Соединенных Штатов в Украине.
72-летний преемник Мари Йованович будет работать у нас как минимум до начала 2020
года и будет готовить Зеленского к уже анонсированной встрече с Дональдом Трампом в
июле. Кроме этого, как мы уже писали, Тейлор является экспертом по постсоветским
странам, распределял госфинансирование и работал в кризисных государствах Афганистане, Ираке, а также является специальным координатором американской помощи
странам "арабской весны" (с 2011 года) и отвечает за Египет,Тунис и Ливию. Также он
знает наши элиты и политическую тусовку. Своеобразный стабилизатор, который должен
не только следить за распределением американской финансовой помощи, которая будет
идти как на антикоррупционные органы, которые после отзыва Мари Йованович (куратора
антикоррупционной инфраструктуры) Белый дом хочет перезагрузить, но и деньгами на
оборонный сектор. Пентагон уже заявил о выделении $250 млн помощи Украине.
Реформирование ВСУ и оборонного сектора, включая "Укроборонпромом", - в приоритете у
США. Тейлор, как никто, в этом разбирается. Также активизировался спецпредставитель
США Курт Волкер. Во-первых, он анонсировал свой визит в Киев в течение ближайших
недель перед тем, как Зеленский полетит в Вашингтон на беседу с Трампом. Очевидно,
хочет заранее донести предметно желания Белого дома, чтобы у Зеленского было время
сформировать уже определенную позицию. Во-вторых, на слушаниях в Комитете по
иностранным делам Сената США Волкер заявил, что будущее Украины на ближайшие пять
лет будет решаться в ближайшие три месяца. И, конечно же, призвал США максимально
поддержать Киев, а Россию назвал главным тормозом Минских соглашений и прекращения
войны на Донбассе. Но досталось и олигархам - их Волкер считает еще одной угрозой для
Украины, кроме РФ. А теперь стоит немножко разобраться с активностью США на
украинском направлении. Важно, что риторика Белого дома, которая с самого начала
президентства Зеленского была агрессивной (все же помнят рассказы юриста Трампа
Джулиани о врагах США в окружении Зеленского), постепенно становится конкретной. И
хотя Трампа пор интересует развитие украинского расследования в отношении Burisma
Злочевского, а также Джо Байдена и его сына (Байден добился увольнения Шокина,
который вел расследование по Burisma, где работал его сын Хантер), а также относительно
возможного вмешательства НАБУ в президентские выборы 2016-го в пользу Клинтон с
"амбарной книгой Партии регионов", мы видим менее эмоциональное поведение Белого
дома, чем раньше. Очевидно, что эти дела станут одними из тем для разговора президентов
США и Украины. Зеленский раньше демонстрировал, что он не хочет быть замешан во
внутриамериканские дела. Но Дональд Трамп делает ставку на компромат против своего
потенциального конкурента от демократов на выборах-2020 Джо Байдена. Американской
прессе он уже заявил, что не видит ничего страшного в компромате на конкурентов от
третьих стран, и это, мол, никакое не вмешательство в выборы. Поэтому Трамп охотно
примет от Украины доказательства того, что антикоррупционные органы, созданные
демократами, помогали Хиллари Клинтон в 2016-м. Таким образом, он ударит и по
демократам, и сможет помочь политтехнологу Полу Манафорту, который сейчас сидит в
тюрьме, в частности из-за уже упомянутой "амбарной книги". Еще одной темой для
дискуссии между Трампом и Зеленским и вообще вектором политики США в отношении
Украины в ближайшее время станет деолигархизация. Если не всего государства, то хотя
бы Банковой или места, куда Зеленский с нее переедет. Белый дом агрессивно пытается
выбить олигархов из окружения Зеленского. Там открыто критикуют Коломойского, в США
появилось немало публикаций об отмывании олигархом и его партнером Боголюбовым
средств и покупке недвижимости в США - относительно этого "ПриватБанк" подал на них в
суд в американском городе Делавэр. Дональд Трамп в президентской кампании также
будет использовать риторику борца против засилья иностранных олигархов в Америке. А
управляемость Зеленского напрямую зависит от окружения. Если в нем есть олигархи,
американские интересы в Украине будут под угрозой. Очевидно, что Белый дом не хочет,
чтобы материальная помощь "пилялась" дядями Игорем, Виктором и другими
причастными к оборонке и экономике мужчинами. Поэтому Владимиру Александровичу
намекнут, как нужно действовать. В том числе, и в отношении ЕС, хотя Зеленский уже
продемонстрировал, что на желаемые уступки россиянам он идти не собирается, как того
хотят Макрон с Меркель. Заявление Курта Волкера о готовности США сотрудничать с
российским правительством для реализации Минских соглашений является ответом на
желание запустить "нормандский формат". Ведь тот, кто говорит с РФ, имеет выигрышную
позицию и влияние, казалось бы, на ход конфликта на Донбассе. В то же время не стоит
забывать, что Путин давно уже заблокировал "нормандский формат", в котором не видел
никакого смысла, а переговоры Суркова и Волкера также не давали результата. Москва
сейчас находится частично в выигрышной позиции. …
Читать полностью >>>
© Андрей Коваленко
По материалам depo.ua
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НА ПОЧАТОК

Міністерство фінансів презентувало Макроекономічний
огляд та прогноз (червень 2019)
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ФОКУС

Національний банк України в звіті про фінансову стабільність
назвав ключові ризики для фінсектору
18.06.2019

Системні ризики для фінансової стабільності перебувають на одному
з найнижчих в історії рівнів, а макроекономічні умови сприятливі для
роботи банків. Про це йдеться в звіті НБУ про фінансову стабільність.

Проте досі існують загрози, що пов’язані з судовими процесами навколо
ПриватБанку та можливою перервою у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це
йдеться в черговому випуску Звіту про фінансову стабільність.
Ключове короткострокове завдання – активізувати співпрацю з МВФ. У травні
місія МВФ перебувала в Україні й підтвердила налаштованість на продовження співпраці
після парламентських виборів та призначення нового уряду. Поточна програма
завершується на початку наступного року. Враховуючи те, що Україні необхідно
реалізувати ще великий перелік реформ, а економіка лишається досить уразливою до
зовнішніх ризиків, Національний банк вважає за доцільне ініціювати нову довготривалу
програму співпраці з МВФ, імовірно, ще до завершення поточної програми Stand By.
Споживче кредитування стрімко розвивається, але не всі банки готові до
потенційних ризиків. Швидке зростання споживчого кредитування триває вже два роки.
Темп приросту незабезпечених кредитів домогосподарствам на поточні цілі перевищує
30% р/р вісім кварталів поспіль. Цей сегмент високоприбутковий, тому надзвичайно
привабливий для банків. На сьогодні роздрібні кредити становлять 18.4% кредитного
портфеля банківського сектору, генеруючи майже 40% процентного доходу від
кредитування. Попит населення на споживчі кредити стійкий і високий. Це підтримує
швидкі темпи зростання портфеля споживчих кредитів та значний потенціал розвитку
цього сегменту. Більшість банків адекватно оцінює можливі втрати за такими кредитами та
формує за ними достатні резерви в поточних макроекономічних умовах. Однак оцінки
можливих кредитних збитків у випадку кризи подекуди занадто оптимістичні. Для
оцінювання необхідних резервів низка банків використовує моделі, що нечутливі до
різкого погіршення макроекономічних показників. Тож якщо реалізується несприятливий
сценарій – фінустанови можуть не сформувати належні резерви на випередження. Щоб
уникнути цього, у майбутньому НБУ може підвищити ваги ризику за незабезпеченими
споживчими кредитами. Вищі ваги означатимуть, що можливі втрати від пов’язаних з
такими кредитами ризиків будуть покриті капіталом.
Банки повинні використати рекордні прибутки для формування запасу
капіталу. На сьогодні банківський сектор рекордно прибутковий. За 5 місяців 2019 року
чистий прибуток банків становив 23.4 млрд грн (+83% р/р). Високі прибутки зумовлені
розвитком роздрібного кредитування, а також стрімким зростанням попиту на банківські
послуги, що гарантує високі комісійні доходи. Короткострокові ризики для прибутковості
незначні, проте банки повинні консервативно підходити до середньострокового
планування та припускати, що в майбутньому прибутковість знизиться. Банки мають
використати високі прибутки на формування запасу капіталу. У найближчі роки вимоги до
капіталу суттєво підвищуватимуться: потрібно буде формувати буфери консервації та
системної важливості (для системно важливих банків), а також покривати капіталом
операційний та ринковий ризики (зараз лише кредитний ризик). Це особливо важливо для
державних банків, які сьогодні виконують нормативи капіталу лише з невеликим запасом.
Наразі вони зобов’язані перерахувати 90% минулорічного прибутку на виплату дивідендів,
проте Національний банк переконаний, що доцільніше спрямувати частину прибутку на
збільшення капіталу для виконання нових вимог у майбутньому.
Рівень доларизації балансів банків поступово знижується. Останнім часом
рівень доларизації знижується в банків з іноземним та приватним українським капіталом.
Наразі частка валютних депозитів та кредитів трохи перевищує 40% від загальних обсягів.
Серед клієнтів банків досі чимало компаній із кредитами в іноземній валюті, але доходами
майже винятково у гривні. Національний банк очікує, що поступово рівень доларизації
знижуватиметься природним шляхом. Цьому сприятимуть збереження макроекономічної
стабільності, вповільнення інфляції та висока різниця між депозитними ставками у гривні
та іноземній валюті. За оцінками НБУ, природний рівень доларизації для України становить
близько 20%. Тим часом рівень доларизації державного боргу перевищує дві третини – це
джерело ризиків для державних фінансів. Проте зростання інвестицій нерезидентів у
гривневі ОВДП, зокрема завдяки приєднанню до міжнародного центрального депозитарію
цінних паперів Clearstream, дасть змогу поступово збільшувати частку гривневого боргу.
НБУ продовжить роботу над посиленням стійкості банківського сектору. Один
із першочергових кроків у цьому напрямку – затвердження Положення про організацію
процесу управління проблемними активами в банках України. Фінустанови повинні будуть
розробити та запровадити стратегію й оперативний план управління непрацюючими
активами. Їх виконання дозволить скоротити частку та обсяг проблемних кредитів. Для
ефективної роботи держбанків у цьому напрямку Кабінет Міністрів повинен ухвалити
рішення, що впорядкує процес урегулювання проблемних активів у державних банках та
запустить механізм розчищення їхніх балансів від непрацюючих кредитів. Вирішення
питання непрацюючих кредитів – ключове завдання новообраних рад держбанків. Триває
розробка методики розрахунку нового нормативу ліквідності – коефіцієнта чистого
стабільного фінансування (net stable funding ratio, NSFR). НБУ планує затвердити її
наприкінці 2019 р. та запровадити нові вимоги у 2020 р. Початкове значення нормативу
NSFR та тривалість перехідного періоду для його запровадження буде визначено за
результатами тестових розрахунків. Національний банк також розпочав роботу над
змінами до методики розрахунку достатності капіталу, щоб урахувати покриття не тільки
кредитного, а й операційного та ринкового ризиків. Протягом 2019 року НБУ оприлюднить
проект методики розрахунку потреби в капіталі на покриття операційного ризику.
Практика розрахунку розпочнеться в тестовому режимі у 2020 році. Вимоги покривати
операційний ризик капіталом повноцінно запрацюють з 2021 року. НБУ планує встановити
тривалий перехідний період, щоб банки мали вдосталь часу на забезпечення необхідного
рівня капіталу без порушення регуляторних вимог.
Читати повністю >>>

У червневому макроекономічному огляді Міністерства фінансів
України - більше уваги виконанню доходів, які Мінфін аналізує щоденно в
рамках управління ліквідністю.
За 5 місяців цього року податкові та митні надходження були нижчими за планові
через такі причини: міцніший за врахований в бюджеті курс гривні; скорочення
виробництва тютюну; звільнення з січня 2019 р. від оподаткування ПДВ імпорту сонячних
батарей; менші за прогнозовані обсяги імпорту. Ряд з цих причин мають тимчасовий
характер. Імпорт газу підвищується порівняно із початком року, що поліпшує показники
виконання надходжень від ПДВ. Виробництво тютюнових виробів зростає тепер після
падіння в першому кварталі, що позитивно впливає на динаміку надходжень від акцизу.
Подальше поліпшення фінансових результатів підприємств за оцінкою сприятимуть
більшим надходженням від ПнПП. Ми не очікуємо повторення ситуації з відшкодуванням
ПДВ, яка мала місце в січні цього року. Водночас більші за планові надходження було
отримано від ПДФО внаслідок зростання середньої заробітної плати (на фоні підвищення
мінімальної заробітної плати, поліпшення фінансового стану компаній та жорсткого ринку
праці). НБУ перерахував до бюджету 64,9 млрд грн, що вище на 17,3 млрд грн за попередній
прогноз НацБанку, наданий Мінфіну під час складання помісячного бюджетного розпису на
цей рік. Перерахування прибутку НБУ до Державного бюджету у повному обсязі відповідає
Бюджетному кодексу та Закону «Про НБУ», якими визначено, що прибуток НБУ до
розподілу підлягає перерахуванню до Державного бюджету України у повному обсязі у сумі,
визначеній у річній фінансовій звітності, що підтверджена зовнішнім аудитом та
затверджена Радою Національного банку. З боку запозичень після випуску єврооблігацій та
збільшення участі нерезидентів у купівлі ОВДП (завдяки запуску Clearstream на фоні
макроекономічної стабільності та виваженої фіскальної політики уряду) виконання плану
вирівнялось. З огляду на важливість забезпечення вчасного фінансування зобов’язань
Уряду, Міністерство фінансів у 2018 році за підтримки міжнародних донорів змінило
підходи до управління ліквідністю, щоб врахувати ліпший міжнародний досвід.
Запровадження управління ліквідністю з горизонтом на дванадцять місяців, щоденні та
щомісячні уточнення прогнозів з ДФС та ДКСУ дозволили уникнути пікового фінансування
видатків в грудні 2018 року, що в попередні роки негативно впливали на стабільність
обмінного курсу та інфляцію. Тому грудень минулого року показав, що Уряд здатний
проводити видаткову політику без негативного впливу на валютний ринок та інфляцію. На
початку 2019 року постійний аналіз ліквідності дозволив оперативно реагувати на
виклики, пов’язані із стабільністю єдиного казначейського рахунку та поточної ліквідністю,
в тому числі замістити невиконання надходжень від приватизації та частково зовнішні
запозичення внутрішніми запозиченнями. Повноцінне запровадження середньострокового
бюджетного планування дозволить завершити процес впровадження ефективного
управління ліквідністю держави. Так, воно означитиме збільшення горизонту планування
та підвищення прогнозованості і передбачуваності державної політики.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну України
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Держстат покращив оцінку зростання ВВП
в першому кварталі року
19.06.2019

Зростання валового внутрішнього продукту України в першому
кварталі 2019 року становило 2,5%, тоді як за попередніми даними воно
оцінювалося в 2,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

У фактичних цінах ВВП в першому кварталі становив 2,98 трлн грн або 70,23 тис. грн
в розрахунку на людину. Нагадуємо, за даними Держстат оцінював зростання валового
внутрішнього продукту в І кварталі 2019 р. в 2,2%, в порівнянні з аналогічним періодом
2018 р. Зростання ВВП в першому кварталі, в порівнянні з попереднім кварталом (з
урахуванням сезонного фактора), було оцінено в 0,2%. Мінекономрозвитку раніше також
оцінило зростання ВВП України в першому кварталі 2019 року в 2,2%. За оцінкою НБУ,
зростання реального ВВП в Україні в першому кварталі 2019 року по відношенню до
аналогічного періоду минулого року становило 2,4%. За даними Держстату, реальний
валовий внутрішній продукт у 2018 році, в порівнянні з 2017 роком, збільшився на 3,3%.
При цьому реальний ВВП України в четвертому кварталі 2018 року збільшився на 3,4% до
аналогічного періоду 2017 року, тоді як в третьому кварталі зростання становило 2,8%, у
другому - 3,8% і в першому - 3,1%. Згідно з уточненими даними Держстату, реальний
валовий внутрішній продукт в 2017 році, в порівнянні з 2016 роком, збільшився на 2,5%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Один из крупнейших приростов в европе: долларовый
ВВП Украины вырос почти на 15 %
19.06.2019

Долларовый ВВП Украины по итогам І кв. т. г. вырос на 14,63 %, что
является одним из крупнейших приростов в Европе. Об этом сообщил
управляющий инвестфондом на рынке США Владимир Компаниец.
"ВВП за 12 месяцев уже составляет $134,43 млрд. Наибольший вклад в такой прирост
ВВП дает существенный прирост зарплат, по результатам первого квартала фонд оплаты
труда работников в долларовом эквиваленте вырос на 20,63 %. Как и прогнозировал,
апрельский прогноз МВФ про $134,89 млрд. ВВП Украины в 2019 году будет разгромлен", отметил Владимир Компаниец. Ранее Министерство экономического развития и торговли
обнародовало прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП) и потребительских
цен в Украине на 2019-2022 года, а также назвало предполагаемые риски для украинской
экономики. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за последние три
года ВВП Украины увеличился на 8,4 %. Согласно данным Национального банка, Украина
завершила прошлый, 2018-й год с наивысшим за семь лет ростом ВВП, а также с самой
низкой за последние пять лет инфляцией. В 2018 году валовый внутренний продукт в
Украине составил 130,66 млрд долл., что свидетельствует об ускорении темпов на 3,3 %.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам bykvu.com

Читайте також: Звіт про фінансову
стабільність >>>

За матеріалами НБУ
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Економіка України у І кварталі
зросла на 2,5% - НБУ

Внутрішні борги зростають: Мінфін
позичив майже 8 млрд грн
21.06.2019

Економіка України у І кварталі 2019 року зросла на 2,5%. Про це
повідомляє пресслужба Національного банку України, передає служба новин
порталу ukrinform.ua
"У I кварталі 2019 року економіка України зросла на 2,5% у річному вимірі (р/р),
сповільнившись з 3,5% р/р у IV кварталі 2018 року. Про це свідчать розгорнуті показники
ВВП за I квартал 2019 року, опубліковані Державною службою статистики України", йдеться у повідомленні. У Нацбанку зазначають, що основним рушієм зростання реального
ВВП очікувано залишався внутрішній попит. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств
зросли на 10,7% після їх збільшення на 8,5% у попередньому кварталі. Цьому сприяло
подальше зростання реальних заробітних плат, підвищення пенсій та додаткові пенсійні
виплати, а також високий рівень споживчих настроїв населення. Після певного
уповільнення наприкінці минулого року знову прискорилося зростання інвестицій. Темпи
збільшення валового нагромадження основного капіталу зросли до 17,4%. Цьому сприяли,
зокрема приватні інвестиційні проекти в енергетиці та добувній промисловості, у тому
числі за участі іноземних інвесторів, капітальні ремонти і модернізація окремих
промислових підприємств, а також нарощування обсягів капітальних видатків бюджету.
Окрім того, дещо поліпшилися ділові очікування бізнесу. Також, зростання фізичних обсягів
експорту товарів та послуг у І кварталі 2019 року прискорилося до 6,8% насамперед за
рахунок поставок минулорічного рекордного врожаю. Натомість це зумовило і скорочення
запасів. Водночас прискорилося зростання імпорту товарів та послуг (до 6,5%) внаслідок
відображення у звітності пільгового розмитнення автівок на іноземній реєстрації. Разом із
суттєвим скороченням запасів, це було одним з основних факторів уповільнення зростання
реального ВВП у І кварталі 2019 року. Через прискорення зростання імпорту внесок
чистого експорту у зростання реального ВВП у І кварталі 2019 року залишився від’ємним,
однак завдяки вищим темпам зростання експорту він суттєво зменшився.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
За три роки ВВП України зріс
на 8,4% - С.Кубів
21.06.2019

За три роки валовий внутрішній продукт України зріс на 8,4%. Про це
заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години
запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“За три роки ми забезпечили 8,4% росту ВВП, а цими днями Держстат збільшив
попередню оцінку зростання ВВП у першому кварталі з 2,2% до 2,5%. Це 13 кварталів
поспіль безперервного зростання в умовах суттєвої зміни політичного ландшафту,
політичної турбулентності та продовження фактичної війни з агресором Російської
Федерації”, - зазначив Кубів. Нагадаємо, валовий внутрішній продукт України через півтора
року перевищить докризовий показник 2013 року на 0,7%. Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години
запитань до уряду у ВР 31 травня 2019 р. Він також нагадав, що Україна, за деякими
оцінками, втратила 20% ВВП через агресію Російської Федерації та анексію Криму. "Ми
втратили людей, заводи, промислові комплекси, поклади газу і вугілля. Але ми вистояли,
ми вивели економіку з крутого піке, економіка припинила падіння в 2016 році і з того часу
сукупно зросла на 8,4%", - додав віце-прем'єр. Нагадаємо, за даними МЕРТ, експерти
державного та недержавного сектору погіршили прогноз зростання ВВП України до 2,7%
при інфляції на рівні 8,7% у 2019 році. 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%).
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Зеленский назвал унизительным для европейской Украины
ВВП, как в Мали и Анголе
21.06.2019

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что считает
унизительным для своей страны иметь ВВП на уровне Мали, Сальвадора или
Анголы. Об этом он сообщил на встрече "Диалог власти и бизнеса".
"Сейчас, как вы знаете, у нас ВВП такой же точно, как в таких "продвинутых" странах
как Мали, Сальвадор, Ангола. Это, как говорится, ноу комментс. Это унизительно для
европейской страны", - сказал он, обращаясь к украинским бизнесменам. При этом
президент напомнил, что он "обещал меньше государства в экономике". "И первые шаги
для этого уже сделаны, - сказал Зеленский. - В дальнейшем позитивных перемен, я уверен,
будет намного больше". Кроме того, Зеленский озвучил задачи, которые необходимо
решить для успешного развития экономики. "Первое - Украине нужен доступ к дешевым
ресурсам; второе - мы продолжаем европейскую интеграцию - для нас это не только
большой рынок, но и очень важный культурный фактор; третье - мы работаем для
улучшения кредитного рейтинга страны; четвертое - мы работаем над формированием
позитивного имиджа Украины в мире - сюда должна стоять очередь из инвесторов,
Украине надо избавиться от коррупции и вывести экономику из тени", - заявил Зеленский,
пообещав при этом продолжать сотрудничество с МВФ.
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

Стало відомо, коли британський суд розгляне апеляції
України і РФ по "боргу Януковича"
18.06.2019

Верховний суд Великої Британії почне розгляд апеляцій Росії та
України по випущених в 2013 р. Україною єврооблігації на три мільярди
доларів на тижні, який стартує 9 грудня 2019 р.
"Україна очікує, що рішення, швидше за все, буде винесено приблизно в першій
половині 2020 року, хоча в Верховному суді не передбачено будь-яких крайніх термінів в
цьому відношенні", - йдеться в документі. Згідно з ним, Апеляційний судпризупинив
основне розгляд у справі до розгляду апеляцій у Верховному суді. Нагадаємо, 17 лютого
2016 року The Law Debenture Trust Corporation plc, яка представляє інтереси РФ як власника
випуску євробондів України на $ 3 млрд, за дорученням Мінфіну Росії подала до Високого
суду Лондона позов про стягнення заборгованості по єврооблігаціями. Суд 29 березня 2017
року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні
заперечення України і погодившись з наявністю у неї зобов'язань за єврооблігаціями. Своїм
рішенням суд зобов'язав Україну виплатити Росії номінальну вартість єврооблігацій на $ 3
млрд, суму нездійсненого купонного платежу на $ 75 млн, а також штрафні відсотки, що
нараховуються в сумі $ 674 тис. За кожен день прострочення і частина витрат в рамках
розгляду. Так, Україна подала апеляцію, і Апеляційний суд рішенням від 14 вересня 2018
постановив, що суд першої інстанції повинен розглянути справу по повній процедурі.
Апеляційний суд підтвердив правомірність відмови Україні в розгляді трьох з чотирьох
підстав, заявлених нею з метою уникнути виконання зобов'язань за цими єврооблігаціями.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
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Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення
облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного
бюджету 1,908 млрд грн, 100,2 млн дол. й 112,7 млн євро.
Гривневі кошти залучені від продажу облігацій строками обігу 119, 168, 357 і 784 дні
з дохідністю 17,85%, 18,35%, 18,45% й 17,95% річних, відповідно. Кошти в доларах залучені
на 288, 329 й 715 днів із дохідністю 7,25%, 7,25% і 7,75% річних, відповідно. Кошти в євро
залучені на 161 день із дохідністю 4,6% річних. Також повідомляється, що гривневий
еквівалент залучених коштів за офіційним курсом Національного банку становив 7,909
млрд грн. Нагадаємо, за даними НБУ, за підсумками січня-травня 2019 р. Мінфін залучив до
держбюджету через розміщення ОВДП 103,7 млрд грн, 1,9 млрд дол та 41 млн євро. Цінні
папери були випущені із середньозваженою дохідністю відповідно 18,7%, 6,1% та 4,5%. При
цьому на погашення ОВДП та сплату відсотків Мінфін витратив 161,8 млрд грн, у т.ч. 142,6
млрд грн - на погашення паперів і 29,2 млрд грн - на сплату купонного доходу. Раніше
Мінфін повідомляв, що держзапозичення за січень-травень 2019 р. склали 182,2 млрд грн.
Всього від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 155,5 млрд грн,
зокрема в гривні – 103,2 млрд грн. При цьому, платежі з погашення держборгу склали
близько 176,2 млрд грн. Видатки з обслуговування держборгу за цей період становили
близько 55,0 млрд грн. Міністр фінансів зазначала, що “перший піковий борговий місяць травень з $2.6 млрд погашення та обслуговування внутрішніх та зовнішніх зобов’язань пройдено спокійно, при цьому всі решта платежів зроблено в плановому режимі”.
Читати повністю >>>

Читайте також: Про облігації внутрішніх
державних позик України >>>

За матеріалами unian.ua
Президент Украины сообщил, когда начнется
подготовка новой программы МВФ
19.06.2019

Подготовка
новой
программы
сотрудничества
Украины
с
Международным валютным фондом начнется уже в июле, заявил президент
Владимир Зеленский на встрече с крупным бизнесом Германии.
"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле,
дефолта не будет", - отметил он. Также Зеленский подтвердил сотрудничество Украины со
Всемирным банком и ЕБРР. Представители немецкого бизнеса указали на необходимость
улучшения инвестиционного климата в Украине и адаптации европейских стандартов.
"Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный
бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших
судов, которые его не защищают. Я как президент буду гарантировать вам независимость
инвестиций, буду гарантировать, что вас никто не будет давить. Мы стремимся быть
европейской страной", - ответил президент Зеленский. Ранее в Администрации президента
сообщали, что работают над новой трех-четырехлетней программой сотрудничества с
МВФ, которую рассчитывают запустить до конца года. "Мы сейчас действительно начали
думать над новой программой с МВФ на 3-4 года, чтобы можно было запустить ее в конце
года, если для этого появятся необходимые условия", - сказал замглавы Администрации
президента (АП) Алексей Гончарук в интервью НВ Бизнес. "В ней мы попробуем заложить
структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень",
- пояснил Гончарук. Он отметил, что для новой программы есть хорошие стартовые
условия: в течение последних 14 кварталов экономика растет, наблюдается приемлемый
уровень инфляции и рост резервов, а также улучшение показателей в рейтинге Doing
Business на протяжении пяти лет. По мнению замглавы АП, условия хорошо
подготовленной программы МВФ можно использовать для того, чтобы осуществить
экономический прорыв и стать "Восточноевропейским тигром". Ранее о том, что Украина
может получить кредитный транш МВФ до конца 2019-го говорила замглавы НБУ
Катерина Рожкова, уточнив, что это оптимистичный сценарий. Миссия МВФ завершила
работу в Украине в мае 2019 г., но готова вернуться в Киев после выборов и формирования
нового правительства. Как заявляла министр финансов Оксана Маркарова, подавляющую
часть программы Украина выполняет, но МВФ обеспокоен отменой статьи о незаконном
обогащении и задержкой с большой приватизацией.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
Україна завершила розміщення нових
довгострокових єврооблігацій
20.06.2019

Україна 20 червня ц.р. отримала кошти від розміщення облігацій
зовнішньої державної позики (єврооблігацій) обсягом 1 000 000 000 Євро із
дохідністю 6,75% і зі строком погашення 20 червня 2026 року.
Єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin. 7-річні єврооблігації в
основному були розміщені серед фондів, що управляють активами, пенсійних та страхових
фондів (85%). Частка хедж фондів склала 10% від інвестицій, тоді як частка банків та
індивідуальних інвесторів склала 2%. Суверенні інвестиційні фонди склали 3% інвесторів в
українські державні єврооблігації номіновані в євро. Інвестори зі Сполученого Королівства,
Сполучених Штатів, Німеччини та інших країн Європейського Союзу купили більшу частину
випуску обсягом €1 млрд, частка яких склала 32%, 27%, 17% та 13% відповідно. Інвестори
зі Швейцарії купили 7% від випуску, тоді як частка інвесторів з Азії склала 4%. Кошти від
розміщення нових випусків єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної
казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного
бюджету України. Як повідомлялось раніше, понад 200 інвестфондів із 25 країн світу
придбали семирічні українські державні облігації, номіновані в євро. "212 інвестиційних
фондів з 25 країн світу придбали наш новий випуск на €1 млрд. Це добре, бо це суттєво
розширює коло інвесторів в Україну в наступні роки", - повідомила міністр фінансів Оксана
Маркарова. Серед країн, які купили у Мінфіна облігації: Австрія, Бельгія, Великобританія,
Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, Німеччина,
Словаччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, США, Аляка, Чилі, Китай,
Гонконг, Австралія і Сінгапур. Поки ж Мінфін продовжить працювати над збереженням
макростабільності у країні, зазначила вона. "Поки ми працюватимемо над збереженням
макростабільності та прискоренням зростання, над покращенням рейтингів і подальшим
зниженням вартості запозичень", - резюмувала Маркарова. Зустрічі з інвесторами в рамках
підготовки угоди почалися 10 червня. Road show проходило в Лондоні, Мілані, Франкфурті
та Мюнхені. Нагадаємо, в жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів
на 2 млрд доларів: єврооблігації з погашенням в лютому 2024 року на 750 млн дол із
прибутковістю 9% і 10-річні євробонди на 1,25 млрд дол із прибутковістю 9,75%. У березні
були дорозміщені 10-річні єврооблігації на 350 млн дол. WSJ з посиланням на джерела
повідомляла, що всі дорозміщені євробонди в рамках приватної угоди були викуплені
банком JP Morgan (він же виступив єдиним організатором дорозміщення). 13 червня
повідомлялося, що Україна розміщує семирічні єврооблігації на 1 мільярд євро з
прибутковістю 6,75%. При цьому попит на єврооблігації України перевищив 5,5 млрд євро.
Читати повністю >>>
За матеріалами МінФіну
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 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ

В які країни виводять дивіденди
з України

Национальный инвестиционный совет создаст
реестр инвестиционных проектов
20.06.2019

В 2018 р. та в січні-травні 2019 р. іноземні інвестори репатріювали з
України $4,4 млрд. Про це повідомили в Національному банку України на
запит видання БізнесЦензора.
В 2017 році обсяг виведених України дивідендів становив $1,8 млрд. При цьому обсяг
іноземних інвестицій в 2017 році був на рівні $2,2 млрд. Це на $400 млн більше від обсягу
репатрійованих з України дивідендів. Варто відзначити, що обсяг іноземних інвестицій в
2017 році, без врахування обсягу переведення банками боргу в статутний капітал, був на
рівні $1,8 млрд. Тобто баланс виведених дивідендів та залучених інвестицій в 2018 році був
нульовим. В 2018 році іноземні інвестиції в українську економіку становили $2,3 млрд,
обсяг репатрійованих іноземними інвесторами дивідендів виріс до $3,4 млрд. Тобто
минулого року з України дивідендів було виведено на $1,1 млрд більше, ніж інвестовано. З
3,4 млрд виведених дивідендів в 2018 році $2,7 млрд – це повернення прямих іноземних
інвестицій, а $700 млн – портфельних іноземних інвестицій. Є два беззаперечних лідера,
куди перераховують дивіденди з українських компаній на адресу іноземних інвесторів, це –
Кіпр та Нідерланди. В 2018 році в ці юрисдикції було перераховано по $1,3 млрд. Кіпр та
Нідерланди – найпопулярніші холдингові юрисдикції не тільки серед багатьох іноземних
компаній, але і українських. Тому не виключено, що дивіденди з України, під виглядом
"іноземних інвесторів" виводили і українські олігархи, бізнесмени та політики. Третя
позиція у Австрії – $162 млн. А Франція та Велика Британія розділили четверту та п'яту
позиції відповідно. При цьому Росія знаходиться в кінці другої десятки. Минулого року в
країну-агресор було виведено $10 млн дивідендів з України. ...
Читати повністю >>>
© Юрій Віннічук
За матеріалами biz.censor.net.ua
В Україні прискорилося зростання
інвестицій
21.06.2019

Зростання інвестицій в Україні у І кварталі 2019 р. прискорилося у
порівнянні з попереднім кварталом, а темпи збільшення валового
нагромадження основного капіталу зросли до 17,4% у річному вимірі.
"Після певного уповільнення наприкінці минулого року знову прискорилося
зростання інвестицій. Темпи збільшення валового нагромадження основного капіталу
зросли до 17,4% р/р", - вказали у НБУ. За даними Нацбанку, цьому сприяли зокрема:
приватні інвестиційні проекти в енергетиці та добувній промисловості, у тому числі за
участі іноземних інвесторів; капітальні ремонти і модернізація окремих промислових
підприємств; нарощування обсягів капітальних видатків бюджету. Окрім того, вказали у
регуляторі, дещо поліпшилися ділові очікування бізнесу. Додамо, валове нагромадження
основного капіталу – це вкладення коштів в основний капітал з метою розширення обсягів
виробництва та отримання вищих прибутків. Нагадаємо, за даними Держстатистики, до
України у першому кварталі 2019 р. надійшло $587,6 млн прямих іноземних інвестицій (ПІІ),
що на 13,17% більше проти аналогічного періоду 2018 р. Так, у січні-березні надходження
прямих інвестицій в Україну становило 587,6 млн дол., тоді як роком раніше цей обсяг
становив 519,2 млн дол. При цьому майже чверть надходжень ПІІ в Україну у першому
кварталі цього року принесла Російська Федерація - 137,9 млн дол., або 23,5% від
загального обсягу. Кіпр вклав в Україну у січні-березні 106,4 млн дол., або 18,1%, Швейцарія
- 54,6 млн дол., або 9,3%. Нідерланди принесли Україні за цей період 52,9 млн дол. ПІІ, або
9%, Австрія - 40,4 млн дол., або 6,9%, Угорщина - 28,5 млн дол., або 4,8%, Велика Британія 26,4 млн дол., або 4,5%. Водночас надходження ППІ з Росії у січні-березні цього року у
порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зросли приблизно уп'ятеро - з 22,5 млн дол.
до 137,9 млн дол. У першому кварталі 2018 року надходження ППІ з Росії становили 4,3%
від загального обсягу, тоді як цього року - 23,5%. Тобто, зростання частки у загальному
обсязі становило 19,2%. Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Відзначимо, чистий приплив ПІІ
в Україну торік становив 2,4 млрд дол. США, що на 7,7% менше у порівнянні з 2017 роком.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Україна сподівається отримати понад $600 млн.
технічної допомоги
24.06.2019

Україна у 2019 р. очікує отримати приблизно $615,8 млн міжнародної
технічної допомоги (МТД). Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з
оприлюдненого Міністерством фінансів червневого макроогляду.
"За даними посольств та представництв донорів, очікуваний обсяг ресурсів МТД, які
планується надати Україні у 2019 році, становить приблизно 615,8 млн дол. США", - йдеться
в макроогляді. Так, очікуються від донорів такі суми (за курсом НБУ на 1 січня 2018 року):
США - 204,44 млн дол.; Швейцарія - 25,6 млн дол.; Швеція - 22,3 млн дол.; Данія - 19,6 млн
дол.; Європейська комісія - 213,04 млн дол.; ООН - 105,2 млн дол.; ОБСЄ - 2,16 млн дол.; МБРР
- 7,0 млн дол.; ЄІБ - 10,6 млн дол.; НЕФКО - 5,86 млн дол. Відзначимо, станом на червень в
Україні зареєстровано 425 проектів міжнародної технічної допомоги. "Загалом, станом на
червень, Мінекономрозвитку зареєструвало 425 діючих проектів міжнародної технічної
допомоги загальним кошторисом $5,7 млрд у стані реалізації", - повідомив перший віцепрем’єр-міністр С.Кубів під час Години запитань до уряду. Серед країн, які реалізовують ці
проекти, Кубів назвав США – 93 проекти, ЄС – 171 проект, Німеччину – 33 проекти, Канаду –
12, Швейцарію – 10. Нагадаємо, станом на 01.06.2019 використання коштів МФО зросло на
286,86 млн доларів США та 141,15 млн євро у порівнянні з аналогічною датою минулого року.
Завдяки розблокуванню платежів за проектами, бенефіціаром яких є «НЕК «Укренерго», та
позитивній динаміці, очікуємо у найближчі місяці значно збільшити вибірку. Окрім того, на
сьогодні показник вибірки за позиками Світового банку склав 39,1%, тоді як за всі
попередні роки співробітництва України з Банком рекордним показником вибірки було
30,2% в 2013-му р. «Це прямий наслідок втілення Міністерством фінансів Концепції
підвищення ефективності впровадження спільних з МФО інвестиційних проектів та праці
робочої групи. Це вже дозволило збільшити вибірку, а отже - обсяг інвестицій в
енергоефективність, розвиток транспорту та інфраструктури, комунальні проекти», - каже
Міністр фінансів. У лютому-березні поточного року Мінфіном спільно з МФО проведено
перегляд портфелів інвестиційних проектів МБРР, ЄБРР, ЄІБ та узгоджено подальші кроки з
покращення вибірки коштів. Наразі портфель МФО в Україні складається з 32 проектів
загальною вартістю 5 млрд євро та 2 млрд доларів США, залучених як позика державою або
під державні гарантії.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Национальный
инвестиционный
совет
создаст
реестр
инвестиционных проектов. Об этом сообщил заметистель главы Офиса
президента Алексей Гончарук, передает портал fixygen.ua
"Одной из первых задач Национального инвестсовета будет создание инвестсовета,
чтобы общество знало, над чем работает государство… Мы в инвестсовете попробуем как
минимум сделать более доступной информацию для тех, кто захочет чем-то подобным
заниматься", – сказал Гончарук. По его словам, инвестсовет обеспечит надлежащее
администрирование отдельных инвестиционных проектов, чтобы инвесторы, которые
заходят в Украину, чувствовали поддержку. "Это экосистемные решения. Крупные
инвесторы, как правило, приводят за собой меньших", – добавил он. Как сообщалось, 21
июня президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального
инвестиционного совета, назначив себя его главой. Совет состоит из 29 членов, серкретарь
- кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Также в
Нацсовет включены замглавы Офиса президента Алексей Гончарук и Вадим Пристайко,
помощник главы государства Андрей Ермак и советник президента Олег Устенко.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

С 1 июля Украина существенно расширяет список запрещенных
к ввозу российских РФ товаров
27.06.2019

В газете Урядовий кур'єр опубликовали постановление Кабмина
№ 535 от 15 мая 2019 г., которое существенно расширяет список
запрещенных к ввозу российских товаров.
Постановление вносит изменения в перечень, утвержденный постановлением
Кабмина № 1147 от 30 декабря 2015 года. Постановление № 535 вступает в силу с 1 июля.
Согласно документу в Украину будет запрещено ввозить, в частности, такие товары:
портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент и аналогичные
гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме
клинкеров; удобрения минеральные или химические (азотные, калийные, фосфорные);
продукты, используемые для кормления животных; предварительные смеси (премиксы);
антибиотики, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве, ветеринарные
вакцины; большинство лекарственных средств, используемых в ветеринарной медицине и
животноводстве; спички; фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы
из слоистой древесины; обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для
окон; костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки,
комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), трикотажные, женские или
для девочек; футболки, майки и другая нательное белье, трикотажные; свитера, пуловеры,
джемперы, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные; колготки, чулки,
гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая
компрессионные чулочно-носочные изделия (например чулки для больных с варикозным
расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные; костюмы, комплекты, жакеты,
платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме
купальных) женские или девушек; бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, пояса с
подвязками, круглые подвязки и аналогичные изделия и их части, трикотажные или
нетрикотажные; обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы; обувь на подошве
из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной
кожи; части обуви (включая верх обуви с прикрепленной или неприкрепленной
внутренней стелькой); вкладные стельки, стельки под пятку и подобные съемные детали;
гетры, гамаши и аналогичные изделия и их части; провода из углеродистой стали; трубы,
трубки;проволока витая, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из черных
металлов без электрической изоляции; ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения
из проволоки из черных металлов; винты, болты, гайки, глухари, крючки крюки, заклепки,
шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные шайбы) и аналогичные изделия, из черных
металлов; изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия и их части из черных
металлов, нержавеющей стали; изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия
и их части из черных металлов, черных металлов (кроме чугунного литья), эмалированные;
оборудование для производства хлебобулочных изделий; тракторы; моторные
транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая
водителя; автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства,
предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские
автомобили-фургоны и гоночные автомобили; моторные транспортные средства для
перевозки грузов; моторные транспортные средства специального назначения;
транспортные средства грузовые, самоходные подъемных или погрузочных устройств;
тягачи, используемые на железнодорожных платформах, их части; мотоциклы (включая
мопеды) и велосипеды с вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски.
Кроме того, с 1 марта 2020 года в Украину будет запрещено ввозить такие товары: вагоны
железнодорожные или трамвайные для перевозки грузов, несамоходные, вагоны
саморазгружающиеся (кроме вагонов товарной субпозиции 8606 10), бывшие в
употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта; вагоны
железнодорожные или трамвайные для перевозки грузов путями, несамоходные, крытые и
такие, что замыкаются, другие, бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном
режиме импорта; вагоны железнодорожные или трамвайные для перевозки грузов путями,
открытые, со стационарными бортами высотой более 60 см, бывшие в употреблении, и
которые ввозятся в таможенном режиме импорта. Партнер юридической фирмы Ильяшев и
Партнеры Алена Омельченко сказала в комментарии агентству УНИАН, что, по данным
Государственной службы статистики Украины, общий объем импорта перечисленных
позиций в Украину из РФ в 2018 году составил около $510 млн. Напомним, Кабмин 15 мая
расширил перечень запрещенных к ввозу российских товаров в ответ на постановление
российского правительства от 18 апреля, которым запрещается экспортировать в Украину
ряд товаров, в частности сырую нефть, парафин, нефтяной кокс, нефтяной битум и другой.
Предусмотрено, что по спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического
развития России, могут вывозиться: прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное
топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
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Финансовая стабильность госпредприятий Украины:
рейтинг ТОП-50 от МЦПИ
20.06.2019

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ)
представил общественности рейтинг государственных предприятий
Украины по показателю их финансового "здоровья.
В Украине на сегодня порядка 3,5 тысячи госпредприятий (ГП), большинство из
которых неприбыльны, а потому они являются балластом для отечественной экономики и
страны в целом. В правительстве уже достаточно давно разрабатываются планы по
существенному сокращению числа госпредприятий, в том числе, путем ликвидации
"безнадежных", а также приватизации тех, которые могут представлять определенный
интерес для потенциальных инвесторов. Однако в Украине есть и вполне прибыльные
госпредприятия, демонстрирующие неплохие финансовые результаты. Еще одной
проблемой, связанной с госпредприятиями, является их непрозрачность, которая не
позволяет в полной мере оценить эффективность того или иного ГП. Кроме того,
непрозрачность госпредприятий питает благодатную почву коррупции.
Эффективность превыше всего. Как раз с целью повышения эффективности
управления государственными предприятиями Международный центр перспективных
исследований (МЦПИ) провел исследование, результаты которого были на днях представлены на суд общественности. Исследование проводилось в рамках проекта "Содействие
прозрачности и внедрение антикоррупционных мероприятий в государственных
предприятиях и органах местного самоуправления в Украине", который МЦПИ реализует в
партнерстве со словацким Институтом экономических и социальных реформ (INEKO) при
финансировании со стороны Официальной поддержки развития Словацкой Республики
(SlovakAid). Задачей исследования не было оценить финансовую стабильность всех 3500
госпредприятий Украины. Для анализа были отобраны 50 крупнейших госкомпаний по
показателю общей стоимости активов. Доля государства в этих предприятиях составляет
более 51%, а сами они представляют все основные отрасли экономики. Источниками
оценивания финансового "здоровья" госпредприятий были: вебсайты этих компаний,
сайты структур управления объектами госсобственности, веб-портал об использовании
государственных средств, запросы на доступ к публичной информации.
Лидеры и аутсайдеры. Что касается непосредственно рейтинга, то его возглавило
ГП "Украэрорух", общая финансовая стабильность которого была оценена на 8 баллов из
10-ти. Последующие места заняли соответственно Мариупольский морской торговый порт,
ГП "Администрация морских портов Украины" и ГП "Международный аэропорт Львов".
Наиболее низкую финансовую устойчивость продемонстрировали ПАО "Одесский
припортовый завод" и НСК "Олимпийский". Аналитики МЦПИ также отметили, что 10 из
ТОП-50 госпредприятий ведут недостаточно прозрачную финансовую отчетность, что не
позволило осуществить оценку их состояния. В ходе презентации Егор Киян отметил, что 8
компаний из первой "десятки" осуществляют деятельность в сфере транспорта и
логистики. По его словам, крупнейшей госкомпанией по размеру активов, собственного
капитала и прибыли является НАК "Нафтогаз Украины". "Наиболее убыточной компанией в
нашем рейтинге является Одесский припортовый завод, у которого убытки сейчас уже
составляют 1 миллиард 464 миллиона гривен. И крупнейший работодатель – это у нас
"Укрзализныця", где работают примерно 300 тысяч работников", - добавил он.
Европейский опит. Украине может быть полезен опыт Словакии, касающийся
деятельности госпредприятий. Как рассказал во время презентации директор INEKO Петер
Голяш, незадолго до вступления его страны в Европейский Союз в 2004 году возникла
проблема, связанная с тем, что правительство переводило государственные долги на
госпредприятия. "Результатом этого стало то, что государственные предприятия
накапливали долги и накапливали проблемы, и через несколько лет эти проблемы стали
столь велики, что они начали угрожать финансовой стабильности всего государства", отметил он. Со временем, по его словам, госпредприятиям, в частности, их финансовой
дисциплине, стало уделяться больше внимания. Информация о финансовом состоянии
госпредприятий появилась в публичной сфере, что, в конечном счете, привело к
улучшению их финансовой дисциплины. …
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua

Читайте также: Результаты
исследования обобщены на
интерактивном портале >>>
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Мала приватизація принесла Україні
більше 1 млрд. грн. – С.Кубів
21.06.2019

Аукціони із малої приватизації через електронну систему
ProZorro.Продажі принесли державі понад 1,06 млрд грн. Про це сказав
перший віцепрем‘єр-міністр України.
"За 10 місяців мала приватизація принесла державі понад 1 млрд 60 млн грн", сказав у Верховній Раді під час години запитань до уряду перший віцепрем‘єр-міністр
України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів. Згідно з законом
"Про приватизацію державного і комунального майна", який набрав чинності в березні
2018 року, мала приватизація відбуватиметься через електронну систему ProZorro.Продажі.
Йдеться про активи державної і комунальної власності вартістю до 250 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Фонд держмайна звернувся до Зеленського з проханням
розблокувати велику приватизацію
21.06.2019

17.06.2019

В рамках программы Big Money, Евгений Черняк пообщался с
промышленным магнатом и политиком Сергеем Тарутой. Издание
LIGA.net на портале biz.liga.net публикует самое интересное из
С.ТАРУТА
беседы.
Первый миллион заработал, когда со всей командой ушел из металлургического
комбината Азовсталь, где возглавлял внешнеэкономическое направление. Азовсталь первый в СССР комбинат, который получил разрешение на прямую торговлю за пределы
Украины. Мы были самые продвинутые. Тогда в стране было огромное количество, так
называемых, бизнесменов, которые давали электроэнергию или газ, а им давали
продукцию, с которой они не знали, что делать. Валерий Мазур, на тот момент - министр
промышленности, которого я очень хорошо знал, со многими меня познакомил. Так я
познакомился с [Леонидом] Черновецким и со многими, кто работал в энергетическом
секторе. Так появилась компания Азовимпекс. Мы занимались внешнеэкономическими
операциями, продавали продукцию, помогали решать проблемы по расчетам. Продукция
была не наша - мы зарабатывали на комиссии. Я был генеральным директором и
собственником, поэтому у меня была зарплата 150 000 гривен, на тот момент это было $30
000. Это огромные деньги по тем временам. [После создания Азовимпекса] у нас возникла
идея создания Индустриального Союза Донбасса. Это госплан и госнап в одном лице. Идея о
создании индустриального союза возникла не только в Донецке, но и в Луганске, Харькове,
Запорожье. Начали искать руководителя. Предлагали многим, но все отказывались.
Евгений Щербань, на тот момент помощник или советник губернатора Донецкой области
(бизнесмен и политик, убит в 1996 году - Ред.), предложил мою кандидатуру. Я согласился,
хотя все мои в Мариуполе говорили, что я сумасшедший, меня убьют. Бывают такие
моменты, когда представляется возможность. Возможность, не гарантированная ничем. В
эту идею никто не верил. Задача ИСД - обеспечить расчет всех предприятий Донецкой
области: бюджет, комбыт, энергетика и промышленные предприятия. С развалом
Советского Союза, разорвались все связи по реализации продукции, предприятия не знали,
что с ней делать. Сначала я не был акционером ИСД. 17 июня 1996 года в ИСД приехали
маски-шоу с автоматами. После этого акционеры поспешили "унести ноги" из корпорации.
Но я остаюсь и становлюсь вместе с [Виталием] Гайдуком совладельцем Индустриального
Союза Донбасса. Наша цель была стать глобальной компанией. В 2005 году нам удается
реприватизация Криворожстали. Удалось договорится с Arcelor (на конец 2008 года
контролировала 10% рынка стали. – Ред.). Мы создаем совместное предприятие для того,
чтобы участвовать в приватизации Криворожстали. [Идея была:] приватизируем и
развиваем дальше бизнес в Украине и России. Объединяем ИСД и Arcelor в Arcelor-ISD и
становимся компанией номер один в мире. В 2007 году ИСД оценили в $17,8 млрд. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Dragon Capital планирует закрыть до конца года
сделки на $250 млн
18.06.2019

Группа компаний Dragon Capital рассчитывает до конца 2019 г.
закрыть сделки на общую сумму $250 млн. Об этом сообщил
генеральный директор компании Томаш Фиала в кулуарах RAU
Т. ФИАЛА
Investment Forum 2019 в Киеве.
"На стадии завершения у нас имеется несколько сделок, которые мы в любом случае
закончим. Перед выборами (президентскими) мы закрывали сделки, которые у нас уже
были в pipe line (сделки в работе) полгода-год. Новый pipe line не нарабатывали, так как
хотели посмотреть, чем закончатся выборы. Пока все то, что делают президент Зеленский и
его команда, нас не пугает", - рассказал Томаш Фиала. Как он пояснил, сейчас компания
возобновила процесс создания pipe line и к концу текущего года планирует закрыть около
10 сделок в сфере недвижимости и private equity. "В течение 12 месяцев, если будут
правильные назначения в правительство, если министры будут устраивать инвесторов,
если это будут реформаторы с чистой репутацией, способные имплементировать ключевые
структурные реформы, если президент с правительством будут делать все, чтобы
восстановить верховенство права в стране, мы закроем около 10 сделок, и это может быть
сумма около $250 млн", - отметил Фиала. Он подчеркнул: несмотря на рост стоимости
недвижимости, предлагаемой на вторичном рынке, потенциал роста для компании
остается огромным. "После выборов (парламентских) мы с нашими партнерами можем
спокойно в течение двух-трех лет удвоить, вложить наши инвестиции в недвижимость и
private equity. Мы вложили $500 млн за последние 3,5 года и эту цифру можно в течение 2-3
лет удвоить. При правильной политике государства мы можем инвестировать до $1 млрд", сказал он. В частности, Dragon Capital интересна, в первую очередь, складская и офисная
недвижимость. Он прогнозирует в этих сегментах дальнейший рост арендных ставок из-за
ограниченного нового предложения. При этом в связи с запланированными большими
объемами ввода новой торговой недвижимости в Киеве Dragon Capital больше
интересуется торговой недвижимостью в регионах. "В складской недвижимости не будет
смысла строить новые объекты, пока не вырастут ставки на 20%", - сказал Фиала. По его
данным, начиная с 2015 г. Dragon Capital приобрела 22 объекта недвижимости общей
площадью 620 тыс. кв. м в разных сегментах. "Половина из этого портфеля - склады, более
150 тыс. - офисы, а также торговая недвижимость. Это большая нагрузка на наши ресурсы.
Нам пришлось создать с нуля команду по управлению недвижимостью - более 100
работников. Портфель демонстрирует рост операционного дохода на уровне 10-15%. В
этом году рост, возможно, будет даже больше", - резюмировал он.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Голова ФДМ України Віталій Трубаров звернувся до президента
Володимира Зеленського з проханням допомогти розблокувати велику
приватизацію, яка наразі не відбувається через судову тяганину.
«Фонд звертається до Президента України з проханням допомогти розблокувати
процес великої приватизації, який вже рік заблокований сумнівними судовими справами», повідомив Трубаров. Він зазначив, що без підтримки президента продовжити процес
приватизації буде неможливо. Адже наразі у судах повністю заблоковані процеси
приватизації низки великих державних компаній, таких як Одеський припортовий завод,
Вугільну компанію Краснолиманська, Завод Електроважмаш, Індар, Об’єднану гірничохімічну компанію, Президент Готель. «Ми дійшли до того, що менеджмент Президент
Готелю в суді вирішує, чи має право держава як власник продавати своє майно», - додав
Трубаров. Зазначимо, що під час зустрічі з українським бізнесом 20 червня Зеленський
анонсував масштабну приватизацію. Зазначимо, що напередодні стало відомо, що
Окружний адміністративний суд Києва заборонив Фонду держмайна продавати
контрольний пакет акцій Центренерго, а Господарський суд - Президент-готель. Обидві
компанії перебувають у переліку великої приватизації. Раніше уряд виключив з переліку
«великої» приватизації Турбоатом та Херсонську, Дніпровську, Криворізьку та
Сєвєродонецьку теплоелектроцентралі. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
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НБУ надав аргументи щодо спроби І.Коломойського ухилитися від
зобов'язань за кредитами рефінансування
18.06.2019

Нацбанк надав суду Першої інстанції Республіки і Кантона
Женеви (Швейцарія) свої аргументи щодо клопотання ексакціонера ПриватБанку І.В. Коломойського про зупинення
И.КОЛОМОЙСКИЙ
судового провадження.
Зазначимо, що 21 травня 2019 року І.В. Коломойський подав до швейцарського суду
клопотання про зупинення судового провадження, яке Національний банк ініціював проти
нього. Це клопотання ґрунтувалося на проголошеній Печерським районним судом м. Києва
20 квітня 2019 року резолютивній частині рішення. Нагадаємо, суд повністю задовольнив
вимоги І.В. Коломойського і таким чином розірвав сім договорів поруки, на п’ять з яких НБУ
посилався у своїй позовній заяві проти І.В. Коломойського, поданій у Швейцарії. Зазначені
договори поруки слугували забезпеченням кредитів рефінансування, наданих
Національним банком ПриватБанку до входження держави в його капітал. Зазначимо, що
це рішення Печерського районного суду м. Києва не набрало законної сили. Намагаючись
обґрунтувати своє клопотання, екс-акціонер ПриватБанку вказав, що, на його думку,
рішення Печерського районного суду м. Києва тісно пов’язане із судовим провадженням у
Швейцарії і має вирішальний вплив на його результат. У зв'язку з цим, Коломойський І.В.
вважає, що це провадження варто зупинити до винесення рішень за будь-якими
апеляційними скаргами стосовно зазначеного судового рішення в Україні. 13 червня 2019
року Національний банк України надав швейцарському суду виклад своїх аргументів у
відповідь на клопотання І.В. Коломойського. У своїй відповіді Національний банк
стверджує, що всупереч позиції І.В. Коломойського рішення Печерського районного суду м.
Києва насправді жодним чином не стосується провадження у суді Швейцарії. До того ж
згідно із законодавством Швейцарії немає жодних юридичних підстав на підтримку позиції
щодо зупинення провадження у Швейцарії. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами bank.gov.ua
Василь Хмельницький: Майбутнє
за виробництвом
19.06.2019

Василь Хмельницький взяв участь у панелі “Інвестиції в
бізнес”, яка пройшла 18 червня в Мистецькому Арсеналі в рамках
RAU Investment Forum. Модератором панелі виступив Олександр
В.ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Пасховер, оглядач журналу “Новое Время”.
Засновник інвестиційної групи UFuture Василь Хмельницький виступив на одній
сцені зі співзасновницею групи компаній “Епіцентр К” Галиною Герегою, співвласником
ТРЦ “Dream Town” Гаріком Корогодським, засновником і генеральним директором Concorde
Capital Ігорем Мазепою. “Наша компанія сьогодні будує 18 об’єктів у різних сферах, і 50%
цих об’єктів – імпакт бізнес. Це довгий бізнес, який приносить не 15%, а 7-8%, окупається
протягом 8-10 років, але має дуже велике соціальне значення”, – розповів Василь
Хмельницький. За словами засновника UFuture, після кризи необхідно відновити сфери, де
можна заробляти гроші. І це, в першу чергу, виробництво. “Хто сказав, що українці не
можуть випускати продукцію на весь світ? Я зараз будую 5 заводів. Заробіток на
виробництві – мінімум 25%. Ви вбиваєте двох зайців – заробляєте гарні гроші та створюєте
робочі місця, а отже, рухаєте економіку. Майбутнє – за виробництвом. Посередники
витісняються з ринку. Виробники хочуть отримувати максимальний прибуток і тому
шукають шляхи доставки продукції безпосередньо споживачеві”, – зазначив засновник
інвестиційної групи. Василь Хмельницький розповів, що, на його думку, в країні дуже
багато талановитих людей, і додав: “Це біда, що молодь виїжджає з країни цілими
колективами та компаніями. Можливо, коли ми почнемо розвивати виробництво, вони
почнуть повертатися, й економіка оживе”. …
Читати повністю >>>
За матеріалами UFuture
Руслан Шостак, EVA і Varus: Наша мета – бути
в топ-500 світових компаній
19.06.2019

Засновник двох провідних роздрібних мереж України EVA і
Varus про мотивацію і партнерство в бізнесі, кризу і конкуренцію, а
Р. ШОСТАК
також боротьбу за кадри, інвестиції та перспективи України.
Засновник, співвласник і генеральний директор компаній РУШ (ТМ EVA) і Омега (ТМ
Varus) Руслан Шостак виступив одним з експертів першого RAU Investment Forum 2019,
організованого Асоціацією рітейлерів України та компанією Dragon Capital. Під час сесії,
присвяченій інвестиціям в рітейл, він розповів про особисту мотивацію, баланс роботи та
особистого життя, стратегію розвитку бізнесу в кризу, боротьбу за кадри, залучення
капіталу та майбутнє своєї компанії. RAU підготувала основні тези його виступу.
Про мотивацію, а також life and work balance. У кожної людини є свої відповіді на
питання про мотивацію. Мені подобається приказка: «Людина народжується двічі: перший
раз, коли приходить в цей світ, а другий раз, коли розуміє, для чого народилася». Люди, які
зрозуміли навіщо народилися, отримують справжнє задоволення від справи, якою
займаються. А бажання щось змінити і зробити щось нове – це ті речі, які можуть
мотивувати будь-яку людину. У будь-якому випадку в житті за все потрібно платити. Якщо
ми хочемо бути успішними в бізнесі, то повинні чимось жертвувати. Найчастіше, коли
людина успішна в бізнесі, їй доводиться жертвувати особистим життям. І навпаки: якщо
людина успішна в особистих відносинах, то платить якимись нереалізованими
можливостями у своїй кар’єрі. Знайти баланс в цьому питанні дуже складно. Хоча я
зустрічав успішних людей, які знайшли баланс, це скоріше виключення і велика рідкість.
Про партнерство в бізнесі. Партнерство – один з найбільш складних аспектів
бізнесу. Практично кожному бізнесменові потрібні партнери чи в різних проектах, чи в
одному великому. Вибір партнера – дуже важливий процес, який може як забезпечити успіх
бізнесу, так і створити йому проблеми. Тому останній критерій, за яким потрібно вибирати
партнера – це кількість грошей, яку він може дати. Якщо ви неправильно підібрали
партнера, то крім фінансових втрат, можете втратити 10-15 років свого життя, а це
набагато дорожче будь-яких мільйонів. Якщо говорити про взаємини з партнером, то
найважливіше: бути чесним один з одним, бути вимогливими, змушувати розвиватися себе
і свого партнера. Це дозволить створити міцну основу і чітке бачення того, що робити далі,
як рухатися по кар’єрних сходах і як розвивати бізнес.
Про стратегію розвитку в кризу. Криза – це унікальні можливості. Я займаюся
бізнесом майже 25 років, і за всі ці роки можу згадати лише короткі вікна, коли у нас в
країні кризи не було. Таке враження, що ми весь час працюємо в кризу. Завдяки цьому, у нас
в країні сформувалися цілі команди кризових менеджерів. Тому я хочу всіх заспокоїти: якщо
ваш бізнес досі живий, значить ви хороші кризові менеджери. Нові потрясіння, звичайно,
будуть, але не буває криз, про які всі знають заздалегідь. Якщо ви чекаєте кризи, то вона
точно не прийде. Так що чекайте її завжди: оптимізуйте свої витрати, шукайте нові
можливості, правильно формуйте свої баланси і не розраховуйте, що все буде дуже добре. У
той же час, нашим компаніям вкрай важливо навчитися бізнес-мисленню «поза кризою».
Зрозуміти, що може бути інакше. Саме тому, раз на рік ми з командою топ-менеджерів
вирушаємо на один-два тижні в США, відвідуємо компанії Кремнієвої долини, заряджаємося
духом та енергією інновацій від бізнесів, які сфокусовані не на виживанні, а на розвитку….
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Украинский олигарх подал в США иск против лоббиста
Республиканской партии
19.06.2019

Украинский олигарх Павел Фукс подал в суд в США на лоббиста
Республиканской партии за то, что тот не обеспечил ему присутствие
на инаугурации президента США Дональда Трампа в 2017 г.

П.ФУКС

По ее данным газеты The New York Times., после избрания Трампа президентом Фукс
перевел $200 тыс. компании, управляемой юристом Юрием Ванетиком, который, по
информации газеты, известен сбором средств в поддержку Республиканской партии и
нередко лоббирует ее интересы. В обмен на это Ванетик якобы обещал обеспечить Фуксу
привилегированный доступ на церемонию инаугурации Трампа, которая состоялась 20
января 2017 года. Однако, как утверждает в своем иске предприниматель, Ванетик так и не
предоставил ему билеты, в результате чего Фукс вынужден был смотреть телевизионную
трансляцию торжественного мероприятия. Как утверждает The New York Times,
украинский бизнесмен впоследствии неоднократно требовал от Ванетика возмещения
средств, однако тот пообещал «использовать влияние в Вашингтоне, чтобы ограничить ему
въезд на территорию США», вскоре после чего у предпринимателя была отозвана
американская виза, а также был введен запрет на посещение им территории США сроком на
пять лет. Иск бизнесмена в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии был по
этой причине подан посредством международной юридической фирмы Dentons. Фукс в
своем иске обвиняет Ванетика в мошенничестве и нарушении условий контракта, требуя,
чтобы тот вернул ему переведенную сумму и возместил ущерб. Газета отмечает, что
иностранным лицам запрещено покупать билеты на инаугурацию президента у компаний,
так или иначе связанных с организацией подобных мероприятий. Такие меры направлены
на то, чтобы снизить возможное влияние иностранцев на американских политиков и
представителей власти. Тем не менее, как указывает The New York Times, граждане
иностранных государств попадают на инаугурации в качестве приглашенных гостей со
стороны спонсоров. Павел Фукс до недавнего времени российский, а теперь украинский
бизнесмен. Начиная с 2015 журналисты начали писать о переходе под его контроль ряда
украинских компаний, которыми ранее владели чиновники времен Януковича. В частности,
речь о бизнесе, связанном с добычей газа из украинских недр. По информации источников,
под его контролем на рынке оказалась компания Golden Derrick, которая раньше
принадлежала министру энергетики времен Януковича Эдуарду Ставицкому.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Неэффективные инвестиции:
Лиски и его риски
19.06.2019

В мае сооснователь Украинского института будущего
анонсировал проект с голландскими инвесторами по строительству
завода по производству биодобавок во Львовской области. Что
И.ЛИСКИ
подобное уже было в жизни Игоря Лиски в начале этого десятилетия.
Только тогда были канадские инвесторы и шахты в Луганской обл.
Начало. Официальная биография Игоря Лиски гласит, что свой “первый миллион он
заработал в родном Луганске на “черном золоте”. Начинал с горно-обогатительной
фабрики “Краснолучская”, которая принадлежала его двоюродному брату Андрею
Недовесову. Им удалось вывести предприятие из кризиса, а вслед за этим стать
собственниками еще нескольких компаний в горнопромышленной и машиностроительной
отраслях. Но более важным и стратегическим шагом было привлечение иностранных
инвестиций в угольную сферу родной Луганщины. Найдя партнеров в Канаде и
Великобритании Лиски создал фонд “Эффективные инвестиции”, средства которого
вкладывались в открытие новых и модернизацию старых шахт. Сейчас об этом периоде
Игорь вспоминает неохотно: почти все предприятия оккупированных городов Луганской
области захвачены и национализированы”.
Уголь по-восточному. Причины, по которым Лиски не хочет вспоминать о своих
угольных проектах в Луганской области, гораздо прозаичней. Так уж вышло, что всего за
год с небольшим он довел своих западных инвесторов до банкротства, а людей,
работающих на его шахтах, - до сумы. И война на Востоке Украины здесь совершенно ни
при чем - все произошло гораздо раньше. Впрочем, она пригодилась Игорю Ивановичу как
“дымовая завеса”, за которой ему удалось спрятать свою бизнес шалость. А дело было так. В
2011 г. “Метинвест” Рината Ахметова, проглотивший годом ранее ММК им. Ильича
Владимира Бойко, начал разбираться с доставшимися ему активами. В частности, с ООО
“Интер-инвест уголь”, которое эксплуатировало шахту “Мария-Глубокая” (ранее - имени
Межинского). Добываемое здесь “черное золото” Владимир Бойко перерабатывал на
Ясиновском КХЗ Виктора Нусенкиса, где арендовал для обеспечения своего меткомбината
коксом сразу две батареи. В отличие от Бойко у “Метинвеста” не было дефицита
коксующегося угля и поэтому “Интер-инвест уголь” был выставлен на продажу. В 2012 году
это ООО при помощи юного и абициозного Игоря Лиски, возглавлявшего на тот момент в
Луганске местное отделение партии “Фронт змін”, приобрела за почти 4 млн долларов
канадская компания EastCoal Inc. (ей уже принадлежала на тот момент шахта
“Вертикальная” в Свердловске Луганской области). Лиски, который был не только
представителем EastCoal в Украине, но и ее миноритарным акционером, убедил канадцев,
что “Мария-Глубокая” способна в среднесрочной перспективе выйти на проектную
мощность - на уровень добычи около 1 млн тонн угля в год. Для этого East Coal в 2012 г.
вложила в свое украинское угольное предприятие 10 млн долларов. Однако чуда не
произошло: по итогам года бывшая шахта имени Менжинского смогла выдать на-гора
лишь 84 тыс. тонн угля. Более того, уже к маю 2013 года EastCoal задолжала горнякам
“Марии-Глубокой” более 10 млн гривен (на тот момент 1,25 млн долларов) и не придумала
ничего лучшего как уволить 250 шахтеров. Аналогичная ситуация сложилась и на шахте
“Вертикальной”, где к концу апреля на выход попросили 150 горняков. При этом
выяснилось, что на предприятии никогда в глаза не видели представителей канадской
EastCoal — все приказы передавались через Игоря Лиски. ..
Кусочек Донбасса в центре Житомирщины. Что по-настоящему завораживает в
нашем юном гении (ему, кстати, еще нет и 40) то, что он не останавливается на
достигнутом. Лиски явно не подвержен гнилой рефлексии и не собирается делать какиелибо выводы из истории с “восстанием масс” в Луганской области и своей скромной роли в
этом событии. Проиллюстрируем это на примере Житомирского картонного комбината
(ЖКК), который стал первым крупным активом Лиски за пределами Луганской области,
купленным еще до войны. В отличие от истории с East Coal житомирское предприятие
чувствует себя в финансовом плане нормально: здесь строятся новые мощности, создаются
рабочие места. Однако, это не радует жителей близлежащих домов, поскольку ЖКК
превратил свои окрестности в зону настоящей экологической катастрофы, о которой
рассказало местное издание FreshNews. Речь не только о том, что вблизи Житомирского
картонного комбината невозможно дышать. Причем учитывая круглосуточный график
работы предприятия, 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. За территорией комбината
располагается свалка полимерных отходов. Ее площадь превышает один гектар и
продолжает расти. Уже десятилетие полимерные отходы житомирского предприятия
Игоря Лиски не только испаряются в атмосферу города, но и попадают в почву и грунтовые
воды - а оттуда - в колодцы местных жителей и Селецкое озеро, в котором любят купаться
житомиряне. Руководство предприятия не останавливается на достигнутом “успехе”. …
Без Рината снова не обошлось >>>
© Никита АФАНАСЬЕВ, Олег КАЛИТА
По материалам ukrrudprom.ua
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НАЗК повідомило НАБУ про ознаки декларування недостовірних
відомостей народним депутатом Н.Шуфричем
21.06.2019

НАЗК під час повної перевірки декларацій за 2016 та 2017
роки народного депутата Шуфрича Нестора Івановича виявило
ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250
Н.ШУФРИЧ
прожиткових мінімумів.
Так, народний депутат у декларації за 2016 рік не зазначив вартість низки своїх
об’єктів нерухомості: 2-х земельних ділянок, 2-х житлових будинків та 6-ти квартир.
Відомості про ще одну ділянку посадовця відсутні в деклараціях взагалі. Подаючи
декларацію за 2017 рік, депутат уже вказав інформацію про вартість квартир. Натомість
вартість двох орендованих у цьому році автомобілів не зазначив, хоча вона була наявна в
договорах оренди, а отже, відома депутату. Загальна сума встановлених недостовірних
відомостей у декларації депутата за 2016 рік становить понад 14 млн грн, а за 2017 – понад
13 млн грн. Про виявлені правопорушення посадовця Національне агентство повідомило
Національне антикорупційне бюро, направивши обґрунтовані висновки. Нагадаємо,
відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових
мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1 Кримінального кодексу
України. Національне агентство також зазначає, що затвердження обґрунтованого
висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії
корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для
здійснення досудового розслідування.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЗК
Верховний Суд визнав банкрутом "Укрпідшипник"
братів Клюєвих
24.06.2019

Верховний Суд 19 червня відмовився задовольнити касаційну
скаргу Укрексімбанку та залишив без змін постанову Східного
апеляційного госпсуду від 17.01.2019 і постанову Госпсуду
Донецької обл. від 03.07.2018 (у справі №905/3071/17), якими ПрАТ
А.КЛЮЄВ
“Укрпідшипник” було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну
процедуру строком на 12 місяців.
Як писав Finbalance, 30.05.2018 Госпсуд Донецької області затвердив реєстр вимог
кредиторів ПрАТ “Укрпідшипник”, окремо внісши до нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку на
1,73 млрд грн та Промінвестбанку на 107,5 млн грн як такі, що забезпечені заставою
(іпотекою) майна боржника. Укрексімбанк подавав апеляційну скаргу на ухвалу суду
першої інстанції від 30.05.2018, в якій просив Східний апеляційний госпсуд визнати в
повному обсязі заявлені вимоги до ПрАТ “Укрпідшипник” (на 2,035 млрд грн). Згідно з
балансом боржника від 30.09.2017, розмір оборотних та необоротних активів боржника 537,4 млн грн, тоді як обсяг довгострокових зобов`язань та забезпечень - 2,02 млрд грн. За
даними держреєстру, власниками істотної участі в ПрАТ “Укрпідшипник” є брати Клюєві.
Як писав Finbalance, 13.03.2018 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу
ПрАТ “Укрпідшипник” на ухвалу Госпсуду Донецької області від 07.09.2017 та постанову
Донецького апеляційного госпсуду (в справі №905/1480/15), якими підприємству було
відмовлено в задоволенні заяви про відстрочку до 01.09.2018 виконання рішення Госпсуду
Донецької області від 26.11.2015 про стягнення з нього на користь Укрексімбанку €41 млн
заборгованості. Згідно з судовими матеріалами, раніше суди вже надавали відстрочку для
ПрАТ "Укрпідшипник" на виплату боргу для Укрексімбанку до 01.09.2017. Клопотання про
повторну відстрочку боржник обгрунтовував скрутним фінансовим становищем, частковим
погашенням заборгованості в розмірі 1,2 млн грн, а також наміром відчужити нерухоме
майно, від продажу якого, як зазначалося, планувалося отримання 326 млн грн. Раніше суди
хоча й підтвердили правомірність кредитних вимог Укрексімбанку на 41 млн євро, проте
вони вирішили, що борг має повертати ПрАТ "Укрпідшипник" (позичальник), тоді як
зобов’язання ПАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів" та ПрАТ
"Артемівський машинобудівний завод "Вістек" за договорами поруки були визнані
припиненими (з огляду, зокрема, на збільшення обсягу відповідальності як поручителів
через внесення змін у кредитний договір без отримання на те їх згоди). Як писав Finbalance,
ще одне підприємство, яке пов’язували з братами Клюєвими, - ПрАТ "Завод
напівпровідників" - було визнано банкрутом постановою Госпсуду Запорізької області від
24.11.2016 (залишена без змін постановою Донецьким апеляційного госпсуду від
01.03.2017 та постановою Вищого госпсуду від 11.05.2017). Згідно з судовими матеріалами,
на 30.09.2016 активи підприємства оцінювалися на рівні 6,035 млрд грн, пасиви – 16,2 млрд
грн. За даними НКЦПФР, 74,99% акцій ПрАТ «Завод напівпровідників» належать
австрійській компанії Activ Solar GmbH, бенефіціарами якої вважалися Клюєві (у 2015 році в
компанії цю інформацію заперечували). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Адамовський про Грановського: Чудового хлопця
просто взяли і демонізували
24.06.2019

Один із найбільш закритих українських бізнесменів Андрій
Адамовський розповів про зв'язки з народним депутатом
Олександром Грановським і скандальну компанію "Трейд
А.АДАМОВСЬКИЙ
Коммодіті". Про це він розповів у інтерв'ю ЕП.
За його словами, система ProZorro дала можливість будь-якому бізнесмену зайняти
місце на ринку держзакупівель. "Коли ввели систему ProZorro, відкрилося багато
можливостей для людей, які не могли раніше увійти у ті чи інші проекти, пов'язані з
державними поставками. У них не було шансів, тому що все це було просякнуто зв'язками,
знайомствами, ще чимось", - описав ситуацію бізнесмен. Історію, яка "вийшла у Міноборони
з "Трейд Коммодіті", Адамовський називає "досить скандальною". "Грановський у принципі
не знає, що таке "Трейд Коммодіти". Знаєте, у людей, які не хочуть вдумуватися, пазл дуже
легкий: "Ага, що там? Адамовський-Грановський-Порошенко". Ось цей пазл, повинен вам
сказати, не складається. Це все дурниці. Це придумана історія", - стверджує Адамовський.
"Ця компанія була у всіх тендерах. Де був тендер, там ми брали участь. Повторюю: вся
справа у ProZorro. Тепер будь-хто - я, ви - може взяти участь у цій історії. Ця історія дійсно
вбила корупцію", - підкреслює бізнесмен. "Я намагався розібратися. Там, на мою думку,
ніякого злочину немає. Компанія підвищила ціни законно. Це конкурентна боротьба.
Підхоплюють політично вигідну історію "Адамовський-Грановський-Порошенко-"Трейд
Коммодіті" про те, що міністр оборони - корупціонер ", - стверджує Адамовський. "Якщо ви
хочете дізнатися реальність, то вона наступна: від моменту, коли ми виграли тендер
ProZorro, до укладення контракту минув певний час, близько місяця, а за цей час пішов
стрибок на ринку", - повідомив бізнесмен. За його словами, бізнес "Трейд Коммодіті"
"убитий цим скандалом". Адамовський зізнався, що захищати бізнес від політики
доводиться "насилу". "Весь час у боротьбі", - зазначив він. При цьому він заперечує, що
Грановський був причетний до цієї боротьби. "Вам подобається використовувати
Грановського, демонізувати його. Чудового хлопця просто взяли і демонізували. Навішали
на нього всіх собак. Хоч куди плюнь - Грановський. Це все смішно", - іронізує Адамовський.
Він розповів, що Грановський вже давно не працює в кабінеті у бізнес-центрі "Євразія"….
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Геннадий Боголюбов хочет вернуть
украинское гражданство – СМИ
24.06.2019

Партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов, 15 лет назад
отказавшийся
от
украинского
гражданства,
обратился
в
миграционную службу, чтобы снова стать украинцем. Об этом
Г. БОГОЛЮБОВ
“ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Зеркала недели со ссылкой на
источник.
По информации издания, он обратился в миграционную службу сразу после
возвращения в Украину перед вторым туром выборов. Авторы статьи отмечают, что
Израиль, вопреки популярному мифу, выдает своих граждан другим странам, причем
обвиняемых не только в тяжких уголовных преступлениях вроде убийства или
изнасилования, но и в экономических. В законодательстве Израиля, в отличие от многих
других государств, нет запрета на экстрадицию своих граждан. В этой стране существует
специальный закон о выдаче правонарушителей. Израиль неоднократно выдавал своих
граждан не только США или странам Западной Европы, но также России и даже Украине.
Что касается Штатов, то с ними Израиль заключил договор об экстрадиции еще в далеком
1962 г. У Кипра, гражданство которого есть у Коломойского и Боголюбова, также есть
договор об экстрадиции с Соединенными Штатами, подписанный в июне 1996 г. Издание
подчеркивает, что, в отличие от этих стран, Украина не выдает своих граждан другим
странам. Это предусмотрено ч. 2 ст. 25 Конституции Украины. Заместитель генпрокурора
Украины Евгений Енин отметил, что «Украина много раз, в том числе и на протяжении
последних нескольких лет, пыталась инициировать заключение с Соединенными Штатами
договора о выдаче правонарушителей, однако США готовы на переговоры по этому вопросу
лишь в случае, если Украина готова выдавать в США своих граждан (Соединенные Штаты
своих выдают, как и Израиль, и Кипр)». По информации ZN.UA, Коломойскому и Боголюбову
в США вменяют нарушение специального федераль-ного закона об организациях,
действующих под влиянием рэкета и коррупции. Их также обвиняют в нанесении убытков
банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных
незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении. Бизнесмен и близкий соратник Игоря
Коломойского Геннадий Боголюбов отрицает, что обращался в Миграционную службу для
возобновления своего украинского гражданства, от которого ранее отказался. “Полное
вранье! Сегодня у меня есть разрешение на постоянное прожива-ние в Украине – именно за
ним я обращался в Миграционную службу”, – сказал Боголюбов в эксклюзивном
комментарии LB.ua. “Весной 2017-го года тогдашний Президент Порошенко подал в
парламент проект закона о недопущении двойного гражданства, заявив, что тот, кто хочет
иметь украинское, должен отказаться от других. Я тогда находился в Лондоне и пошел в
наше консульство, где действительно написал отказ от украинского гражданства,
поскольку не хотел терять свои остальные”, – отметил Боголюбов. …
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
По материалам oligarh.media
Что имеет и может потерять Фирташ в Украине,
если его выдадут США
25.06.2019

Верховный суд Австрии 25 июня отклонил жалобу украинского
бизнесмена Дмитрия Фирташа на решение апелляционного суда о его
Д. ФИРТАШ
экстрадиции из Австрии в США, принятое в феврале 2017 года.
Окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять
федеральный министр юстиции Австрии. Напомним, Дмитрия Фирташа задержали в Вене
по запросу ФБР 12 марта 2014 г. Но отпустили под рекордный залог в 125 млн евро. Однако
с тех пор он находится в Австрии, так как адвокаты бизнесмена добились запрета на его
экстрадицию в США. Именно из-за риска попасть в руки американского правосудия
Дмитрий Фирташ уже 5 лет не приезжает в Украину, где сосредоточены его основные
активы. При этом ему удалось сохранить почти весь свой бизнес от посягательств со
стороны государства и оппонентов. Считается, что свою бизнес-империю он построил
благодаря близким отношениям с российскими властями и работе на газовом рынке. В
частности, благодаря тесному сотрудничеству с Газпромом и НАК «Нафтогаз Украины»,
который в 2002−2005 гг. возглавлял Юрий Бойко. В 2006−2007 гг. Бойко был министром
топлива и энергетики Украины. Именно в этот период работал газовый посредник
«РосУкрЭнерго», среди владельцев которого был Дмитрий Фирташ. НВ Бизнес решил
напомнить, чем известен опальный олигарх, какие у него активы в Украине и какие риски
ждут его в случае его экстрадиции в США.
Титан до Чикаго доведет. Американцы заинтересовались Фирташем, так как
федеральный прокурор Чикаго (США) обвинил его и еще пятерых иностранцев в подкупе
индийских чиновников. Якобы они дали взятки в размере $18,5 млн, чтобы получить
лицензии на разработку месторождений ильменита - сырья для производства титана.
Далее произведенный металл должен был использоваться в американских самолетах
Boeing. Действительно, Д.Фирташ имеет большой опыт в титановой промышленности. До
2014 года в Украине он контролировал почти всю производственную вертикаль: от добычи
титанового сырья до выпуска готовой продукции. Однако после аннексии Россией
крымского полуострова, это направление бизнеса олигарха начало распадаться. Возможно,
это произошло потому, что он сделал ставку не на единоличное владение, а на
государственно-частное партнерство. Так, с 2012 г. в аренде у Group DF (холдинговая
компания Дмитрия Фирташа) находились государственные предприятия по добыче
ильменита. Осенью 2014 г. по инициативе правительства Арсения Яценюка Вольногорский
ГМК и Иршанский ГОК вернулись «под крыло» государства. На их базе была создана
«Объединенная горно-химическая компания», которая сегодня ведет самостоятельную
деятельность. Но к тому моменту бизнесмен создал частные сырьевые компании,
расположенные в Житомирской обл.: работающие «Валки-Ильменит» и Междуреченский
ГОК, строящийся Мотроновский ГОК. Большая часть добытого и обогащенного украинского
титанового сырья ранее перерабатывалась на ЧАО «Крымский Титан» (Армянск, АР Крым)
в диоксид титана (белый краситель). Предприятие активно развивалось. Фирташ с
завидной периодичностью анонсировал крупные инвестиции. Однако ситуация радикально изменилась после того как Россия захватила Крым. Во-первых, активы крымского завода
были перерегистрированы в Киеве (новое название - «Юкрейниан Кемикал Продактс»), их
производственные мощности отдали в аренду московской компании «Титановые
инвестиции». Во-вторых, поставки сырья на крымское предприятие с территории
материковой Украины прекратились либо были организованы транзитом через
территорию других государств. Кроме того, из-за ограничения поставок пресной воды из
Херсонской области, предприятие начало испытывать технологические сложности. Осенью
прошлого года на юге Крымского полуострова в воздухе была зафиксирована повышенная
концентрация химических веществ, которую связывали с деятельностью предприятия
Дмитрия Фирташа. Ситуацию называли не иначе как экологическая катастрофа. Еще часть
титанового сырья перерабатывается в диоксид титана на государственном
«Сумыхимпром» (Сумы), менеджмент которого, по данным СМИ, лоялен к группе Фирташа.
Компании также принадлежит 49% в уставном капитале ООО «Запорожский титаномагниевый комбинат» (Запорожье), которое выпускает металлический титан. Оно было
создано структурами Фирташа совместно с государством в 2013 г. Но в конце 2018 г. суд
удовлетворил иск главы Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара
Холодницкого о расторжении договора о создании ООО и возврате государству целостного
имущественного комплекса предприятия. Однако в марте текущего года Верховный суд
Украины отменил это решение. САП инициировало повторное рассмотрение дела. В Group
DF не комментируют деятельность титанового направления бизнеса.
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Удобрять. Еще одно значимое направление бизнеса Фирташа - азотные удобрения.
Ему принадлежит четыре крупнейших предприятия Украины - «Азот» (Черкассы),
«Ривнеазот» (Ривне), Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) и «Концерн
Стирол» (Горловка), который находится на временно неконтролируемой правительством
Украины территории Донецкой области. Недавно глава Антимонопольного комитета
Украины (АМКУ) Юрий Терентьев заявил, что Комитет установил факты возможного
злоупотребления монопольным положением азотными заводами, входящими в Group DF.
«Вероятные последствия дела - не только возложение штрафа, но и осуществление
принудительного разделения химических активов группы», - сообщил Терентьев. В Group
DF ответили, что сначала намерены ознакомиться со всеми материалами дела, которые
есть в распоряжении АМКУ. В настоящее время азотные предприятия работают
нестабильно из-за дорогого природного газа, который является основным сырьем.
Украинские «Азоты» не могут конкурировать с заводами, расположенными в тех странах,
где более дешевый газ. Поэтому хотя бы для обеспечения потребностей внутреннего рынка
они пытались «закрыть» его от импорта с помощью защитных расследований.
Газовые деньги. Большие деньги Д.Фирташ заработал на импорте природного газа
из России в Украину. Он был одним из акционеров газового посредника РосУкрЭнерго
(Швейцария), который с 2004 по 2009 гг. был одним из основных поставщиков «голубого
топлива» Газпрома Нафтогазу Украины и европейским клиентам. В 2014 году швейцарский
трейдер РосУкрЭнерго был ликвидирована по решению владельцев. Но Дмитрий Фирташ
до сих пор имеет интерес в украинском газовом бизнесе. Сегодня считается, что его
структуры контролируют газораспределительные компании (облгазы) в большинстве
областей Украины. Но в Group DF уточняют, что они лишь намерены стать портфельным
инвестором в этой сфере. Менеджмент Нафтогаза Украины решительно настроен на борьбу
с частными «облгазами» и злоупотреблениями на розничном газовом рынке.
Медиаимперия. Дмитрия Фирташа называют одним из украинских олигархов не
только из-за влияния на политиков высшей лиги. Но и потому, что вместе с Валерием
Хорошковским и Сергеем Левочкиным он владеет Inter Media Group, в которую входит 9
телеканалов, включая «Интер». Поэтому у него есть возможность влиять на политическую
повестку дня. Из-за падения рейтингов «Интера» она ниже, чем это было несколько лет
назад. Но достаточная, чтобы продвигать на выборах отдельные политсилы. В политике
Фирташа связывают с партией «Оппозиционная платформа - За жизнь», которая появилась
в конце прошлого года после развала «Оппозиционного блока». Сегодня среди ее лидеров
Юрий Бойко и Сергей Левочкин. А главным идеологом является одиозный Виктор
Медведчук - кум Владимира Путина. Эта партия имеет все шансы, чтобы на досрочных
парламентских выборах провести большую группу депутатов в Верховную раду Украины.
Экстрадиция Фирташа в США может уменьшить его авторитет и подтолкнуть к
перераспределению бизнес-ландшафта в Украине. Это может быть связано, например, с
принятием судами решений, выгодных оппонентам олигарха. Или сменой менеджмента
предприятий на руководителей, более лояльных к другим бизнес-группам или политикам.
Не исключено изменение риторики «Интера», который, согласно исследованиям компании
Nielsen, занимает 6 место по размеру аудитории. Но также следует помнить, что структуры
Дмитрия Фирташа кредитовали других украинских бизнесменов. Например, владельцы
сети АЗК WOG получили более $460 млн на развитие бизнеса. Еще около $300 млн Фирташ
дал в долг компании Raga Establishment Limited (ранее - EPIC Telecom Invest Limited) для
приватизации «Укртелекома». И это только случаи, получившие широкую огласку. Сможет
ли вернуть опальный бизнесмен эти инвестиции? Возврат денег под большим вопросом и
до решения австрийского суда. Зачем Фирташ американцам? Врядли интерес вызван
только индийским ильменитом. Олигарх может быть интересен спецслужбам США, как
знаток российско-украинских газовых схем, существовавших около десяти лет, вплоть до
падения режима Виктора Януковича. В 2018 году в рейтинге 100 самых богатых людей в
Украине, представленном журналом НВ и компанией Dragon Capital, Фирташ занял 14
место. Его активы были оценены в $489 млн, за год они подешевели на треть.
Читать полностью >>>
© Артем Ильин
По материалам biz.nv.ua

НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Держгеонадра: ще трошки вниз
і перемога
19.06.2019

Останнім часом не зникають скандали навколо маловідомої для
пересічних громадян установи з непримітною абревіатурою Держгеонадра
та її сумнозвісно-проблемного керівника Олега Кирилюка.
Воно й не дивно, адже за цією негучною назвою стоять цікаві повноваження з
розподілу природних ресурсів в державі. Якщо прослідкувати біографію цього горечиновника, стає зрозумілим кожному, які риси характеру є вирішальними для його
раптового навіть для нього самого кар'єрного зростання та чому його неодноразово
проштовхували на керівні посади. Нерозуміння ситуації, повне ігнорування законодавства,
аморальність, несамостійність та неприйнятна байдужість до людської долі є основною
рушійного силою такого просування. Пропрацювавши декілька років в Житомирі та
засвітившись в гучних скандалах, пов'язаних із незаконними забудовами, які, до речі, не
обійшлися без мордобою його вічного скандально відомого куратора з бандитськими
замашками Олега Попова та групи керованих ним молодиків, мали наслідком не очікуване
для багатьох житомирян звільнення з посади, а подальше просування кар'єрними
сходинами. Житомир зітхнув з полегшенням, коли Київ привітав нового переможця
конкурсу на посаду заступника Голови Держгеонадр. І питань, чому нікому не відомий
чиновник середньої ланки ходить вулицями Житомира з декількома охоронцями і де бере
на це кошти більше не виникало. Призначення на посаду одразу не відбулось у зв'язку з
низкою судових тяжб, пов'язаних із цим. Проте, це не зупинило цілеспрямованого
чиновника і до служби він потрапив в 5 годині ранку через чорний вхід разом зі своєю
свитою, який після цього обережно було заблоковано, аби інші прикладу не слідували.
Вдача та зелене світло почали переслідувати переможця практично одразу, оскільки саме
на нього як заступника Голови служби при наявності першого заступника було покладено
виконання обов'язків керівника. Реформатори оптимістично потирали руки, надрокористувачі очікували покращень, проте це не допомогло, оскільки перше засідання Міжвідомчої
комісії з питань надрокористування безпрецедентно відбулось приблизно через півроку з
моменту його призначення. Втім, поганою репутацією, негативними відгуками колишніх
колег новоспечений керівник наряд чи опікувався і діяльність із самого першого дня була
побудована за принципом "якщо нічого не робити, само відпаде". ...
Читати повністю >>>
© Микола Тихонов, Голова ГО «Геологія України»
За матеріалами biz.censor.net.ua
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Представники НАК «Надра України» та ДП «Укрнаукагеоцентр»
виступили доповідачами на Геофорумі-2019
20.06.2019

В Одесі 17 червня розпочав роботу VI Міжнародний геологічний
форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й
виробництво (Геофорум-2019)».
У форумі, що проводиться Українським державним геологорозвідувальним інститутом за сприяння геологічних підприємств Державної служби геології та надр України
беруть участь близько 100 представників академічних інститутів Національної академії
наук України, вищих навчальних закладів, добувних і сервісних компаній та наукововиробничих організацій з різних регіонів України. НАК «Надра України» у заході
представляли в.о. директора департаменту геології та виробництва Микола Кривонос та
завідувач сектору геології твердих корисних копалин Володимир Лукаш. Від ДП «Укрнаукагеоцентр» з доповіддю виступила начальник комплексної аналітичної лабораторії ДП
«Укрнаукагеоцентр», к.г.н. Наталія Сіра. Володимир Лукаш представив доповідь «Золото
Закарпаття України: перспективи та проблеми розвідки». Він розповів про перспективи
нарощування запасів та ресурсів золота у Берегівському, Вишківському та Рахівському
золоторудних районах Закарпатської області. Дав характеристики найбільш перспективних
ділянок, які мають дуже складну геологічну будову і потребують довивчення об’єктів.
Володимир Лукаш окремо зупинився на проблемі забезпечення підприємств новітньою
буровою технікою, яка б дала можливість необхідного виходу керну для підрахунку запасів.
Також розкрив проблеми з правового вирішення питань для подальшого проведення
геологорозвідувальних робіт і отримання спеціальних дозволів на користування надрами.
Наталія Сіра презентувала доповідь «Застосування комплексних науково-аналітичних
досліджень керну і пластових флюїдів для ефективного видобутку вуглеводнів». У своїй
доповіді Наталія Сіра зауважила, що у геолого-економічній ситуації, яка склалася в Україні,
гостро стоїть питання додаткового вивчення уже відкритих родовищ, у яких зосереджені
запаси нафти і газу та збільшення ефективності розробки покладів вуглеводнів. Для цього
необхідно проводити комплексне вивчення як керну, так і пластових флюїдів, з метою
вибору режимів роботи покладу, експлуатації свердловин, підбору оптимальних методів
інтенсифікації припливу за рахунок хімічної дії, рекомендацій з видалення новоутворень у
свердловині чи технологічному обладнанні, проектування гідророзриву пластів та ін.
Наталія Сіра розповіла про досвід виконання таких робіт ДП «Укрнаукагеоцентр». …
Читати повністю >>>
За матеріалами НАК «Надра України»
Держгеонадра в липні запустять інтерактивний сервіс
«Електронний кабінет надрокористувача»
25.06.2019

Державна служба геології та надр України в липні 2019р. запустять в
пілотному варіанті спеціалізований інтернет-портал для надрокористувачів і
представників геологічної спільноти.
На порталі вони зможуть зареєструватися в «електронному кабінеті». Про це
повідомив очільник Служби Олег Кирилюк під час свого виступу на Глобальній конференції
по відкритості даних міжнародних видобувних компаній (ЕІТІ) в Парижі (Франція). За
словами держменеджера після реєстрації в «електронному кабінеті» користувач зможе
оперативно отримати доступ до даних за програмами відтворення мінерально-сировинної
бази, станом умов користування надрами та проектної документації, статистичної та
аналітичної інформації. Компанії отримають можливість реєструвати заявки на отримання
державних послуг: надання геологічної інформації, отримання спеціальних дозволів,
внесення доповнень до спецдозволів, їх переоформлення. Впровадження електронного
порталу розраховано на декілька етапів. На першому етапі передбачається подання
суб’єктами гоподарювання заявок. Як зазначив Голова Держгеонадр України Олег
Кирилюк: «Створення такого сервісу забезпечить роботу Служби з впровадженням
принципу «Єдиного вікна», знизить адміністративні бар’єри при взаємодії
надрокористувачів з Держгеонадрами, забезпечить прозорість державних функцій та
послуг на всіх етапах їх виконання». Очільник Держгеонадр наголосив, що відомство
послідовно впроваджує сучасні електронні сервіси, націлені на розширення можливостей
користувачів державних послуг, скорочення термінів і спрощення процедур взаємодії зі
Службою. О.Кирилюк додав, в перспективі інтерактивний сервіс істотно скоротить
паперовий документообіг і адміністративні процедури та послуги на всіх стадіях у сфері
надрокористування. «Це сприятиме як розвитку малого бізнесу в геологорозвідці, так і
оптимізації діяльності великих компаній при оформленні документації, пов’язаної з
придбанням прав на викорстання надр», – підкреслив Голова Держгеонадр. Нагадаємо, у
жовтні 2018 року Постановою КМУ № 848 затверджено Тимчасовий порядок проведення
аукціонів з продажу спецдозволів на користування надрами шляхом електронних торгів.
Реалізація експериментального проекту щодо проведення електронних торгів буде
здійснюватися з 24.10.2018 р. по 01.12.2019 р. За результатами його реалізації
Держгеонадра повинні подати до 01.09.2019 р. пропозиції щодо доцільності подальшого
проведення аукціонів з продажу спецдозволів на користування надрами шляхом
електронних торгів. Проект готується за підтримки: ФСЄ в рамках проекту USAID/UKAid
«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) спільно з
Міністерством екології та природних ресурсів України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр

 РИНОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Держводагентство із ЕСКО-інвестором запустили 5 нових насосів на
Новотроїцькій насосній станції у Херсонській обл.
17.06.2019

На Новотроїцькій насосній станції Держводагентства, що на
Херсонщині, розпочато реалізацію ЕСКО-проекту: за кошти інвестора
встановлено 5 нових насосів. Про це повідомляє Держенергоефективності.
Сучасні агрегати дозволять досягти значної економії електроенергії, що
використовується під час постачання води із річки по каналах для поливу
сільськогосподарських культур. Нагадуємо, що Держводагентство – це перший із
центральних органів виконавчої влади, що у співпраці із Держенергоефективності почав
активно займатися енергосервісом. Так, у 2018 р. Держводагентство із ЕСКО-інвесторами
уклали перші 4 енергосервісні договори вартістю контрактів понад 33 млн грн для
модернізації насосних станцій. Очікувана економія електроенергії сягне близько 20 %. У
2019 р. Держводагентство оголосило ще 32 закупівлі енергосервісу для модернізації
насосного господарства. "Cподіваюсь, що ЕСКО-проекти у водному господарстві
продемонструють успішний результат та стануть прикладом для реалізації на інших
об’єктах", - прокоментував Голова Держенергоефективності.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держенергоефективності
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ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Гірникам “Львіввугілля” повністю виплатили
заборгованість за квітень

Галузевий центр кібербезпеки сприятиме забезпеченню надійного захисту
підприємств енергетичного сектору
26.06.2019

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України
(Міненерговугілля) проведено Донорську конференцію з кібербезпеки
енергетичних об’єктів. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Захід проведений під головуванням державного секретаря Максима Немчинова з
метою залучення та використання кредитів і грантів міжнародних організацій для потреб
забезпечення енергетичної безпеки. У вітальній промові державний секретар наголосив на
важливості зміцнення енергетичної безпеки та об’єднання зусиль для створення надійної
системи реагування на кіберзагрози. Законом України «Про основні засади забезпечення
кібербезпеки України» передбачено основні цілі, напрями та принципи державної політики
у сфері кібербезпеки, а також основні засади координації діяльності державних органів,
підприємств, установ, організацій, із забезпечення кібербезпеки. «Обмін досвідом, надання
консультативної та практичної допомоги з питань реагування на кібератаки сприятиме
зміцненню безпеки функціонування критичної енергетичної інфраструктури та посиленню
спроможностей реагувати на кіберзагрози», - наголосив Максим Немчинов. При цьому
підтримав ініціативу щодо створення єдиної платформи, яка б забезпечувала комплексну
взаємодію з питань кібербезпеки для підприємств енергетичного сектору відповідно до
сучасних стандартів на базі Міненерговугілля – галузевого центру кібербезпеки. Радник
Міністра з питань кібербезпеки Євген Владіміров презентував Концепцію кібербезпеки
енергетичної галузі та Проект галузевого центру кібербезпеки. Щодо Концепції Проектного
офісу з кібербезпеки у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України
виступила зарошений експерт О. Клітіна. Щодо поточного стану кібербезпеки та питань,
що потребують першочергового вирішення, поінформували представники компаній ДП
НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo», ПрАТ «ПрАТ «Укргідроенерго», ДПВ НДІ «Укренергомережпроект». У конференції взяли участь представники Національного інституту
стратегічних досліджень України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації, Українського науково-технологічного центру, ГО «Міжнародний університет
кібербезпеки» (NGO ICU), Служби безпеки України, Українського науково-технологічного
центру, Світового Банку в Україні, Міжнародної фундації виборчих систем (IFES),
Представництва Євросоюзу в Україні, Представництва Міжнародної фінансової корпорації в
Україні (IFC Ukraine), проектів USAID та EDGE. Державний секретар зазначив про сприяння
та забезпечення лідерства з боку Міненерговугілля у створенні галузевого центру
кібербезпеки. Відзначимо, 17 червня, проведено засідання Правління Ініціативи прозорості
видобувних галузей. Захід спрямований на обмін досвідом з питань впровадження ІПВГ та
розширення діалогу між зацікавленими сторонами. Під час заходу відбулась презентація
досвіду України щодо успішного впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей в
енергетичному секторі. ІПВГ. Одним із завдань є забезпечення переходу на електронне
впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей з розкриттям даних у режимі
онлайн в рамках Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Відзначено важливість
залучення міжнародної допомоги для підвищення якості управління видобувних галузей, їх
структурної трансформації та подальшої реалізації ІПВГ в Україні. У презентації
акцентували увагу на досягненнях України у впровадженні вимог стандарту ІПВГ, зокрема
запровадженні перерахування 5% ренти від видобування природного газу та нафти та 25%
ренти від видобування інших корисних копалин до місцевих бюджетів. Також успішними
кроками є прийняття Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»
та відкриття даних про бенефіціарних власників видобувних компаній. Тематичні сесії
першого дня Конференції 18 червня були присвячені питанням розкриття інформації,
участі громадянського суспільства в управлінні природними ресурсами в умовах сталого
розвитку, впливу видобувного сектору на довкілля, соціальну сферу та місцеве населення,
важливості даних про видобування та як прозорість може стимулювати мобілізацію
внутрішніх ресурсів, ролі прозорості у боротьбі з корупцією у видобувному секторі тощо.
Державний секретар Максим Немчинов взяв участь у тематичній сесії «Громадянське
суспільство попереду сталого управління природними ресурсами». Учасники обговорили
центральну роль громадянського суспільства у просуванні та зміцненні прозорості та
підзвітності у видобувних галузях, використання даних та участь у процесі прийняття
рішень та обмінялись досвідом передових практик механізмів участі громадянського
суспільства в управлінні видобувним сектором.
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерговугілля

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина в январе-мае 2019 года снизила
добычу угля на 7,8%
19.06.2019

Угледобывающие предприятия Украины в январе-мае 2019 года
сократили добычу рядового угля на 7,8% (на 1 млн 83,7 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 12 млн 812,5 тыс. тонн.
Добыча коксующегося угля сократилась на 21,5% (на 580,9 тыс. тонн) – до 2 млн
117,1 тыс. тонн, энергетического – на 4,5% (на 502,7 тыс. тонн), до 10 млн 695,4 тыс. тонн. В
то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило
практику укрытия данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала
сентября 2018 года. Согласно данным министерства, в мае-2019 добыча рядового угля
снизилась на 1,9% (на 51,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 г. – до 2
млн 608,3 тыс. тонн. Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления
Минэнергоугля, за 5 мес. т.г. сократили добычу на 13,6% (на 252,4 тыс. тонн) – до 1 млн
600,5 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась на 45,6% (на 99 тыс. тонн) –
до 315,9 тыс. тонн, тогда как энергетического – упала на 21,5% (на 351,4 тыс. тонн), до 1
млн 284,6 тыс. тонн. Шахты Донецкой области в январе-мае 2019 года обеспечили добычу 4
млн 193,5 тыс. тонн угля (-14,6% к январю-маю-2018), Луганской – 183,8 тыс. тонн (-23,2%),
Днепропетровской – 7 млн 825,6 тыс. тонн (-2,5%), Львовской – 584,9 тыс. тонн (-12,4%),
Волынской – 24,7 тыс. тонн (-51,2%). Как сообщалось, Украина в 2018 г. сократила добычу
рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 г. – до 33 млн 286,4
тыс. тонн. В т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5
млн 809,1 тыс. тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн 477,3 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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З львівськими шахтарями повністю розрахувались по зарплаті за
квітень цього року. Про це повідомила прес-служба Львівської
облдержадміністрації, передає портал ukrinform.ua
“Завдяки спільним зусиллям Львівської облдержадміністрації, Уряду та ДТЕКу
досягнуто домовленості про відвантаження вугілля на Добротвірську ТЕС. Відтак підписали
угоду з ДТЕКом про відвантаження вугілля впродовж місяця. 19 червня надійшло перше
відвантаження та ДТЕК здійснив авансовий платіж у сумі 95 млн грн на рахунок ДП
“Львіввугілля”, - сказано у повідомленні. Кошти повністю скерували на виплату зарплати
шахтарям за квітень. Раніше повідомлялося, що шахтарі ДП “Львіввугілля” відмовлялися
спускатися у забої до повного погашення заборгованості по зарплаті, яка склала 400 млн
грн. Однак напередодні шахти частково відновили роботу. Голова Незалежної профспілки
гірників України Михайло Волинець зазначив на своїй сторінці у Facebook, що, як і обіцяли
шахтарі, щойно кошти потрапили на рахунок ДП «Львіввугілля», вони приступили до
роботи. Відзначимо, завдяки втручанню Президента України В.Зеленського фактично
вирішене питання погашення боргів із зарплатні працівникам Державного підприємства
«Львіввугілля». Про це повідомив Представник Глави держави у Кабінеті Міністрів Андрій
Герус. «Вже сьогодні на ДП «Львіввугілля» зайдуть кошти за паливо, що почало
відвантажуватися споживачам, і сьогодні ж, максимум завтра, всі борги перед шахтарями за
лютий – квітень будуть повністю погашені», – заявив він. Про затримку з виплатою
заробітної плати Главі держави розповіли гірники шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля», яку
Володимир Зеленський відвідав наприкінці травня у зв’язку з аварією. Станом на початок
червня заборгованість шахтарям за лютий – квітень поточного року становила 216 млн грн.
Головна причина ситуації, що склалася, – відсутність попиту на вугілля, а також непрозорі
та неринкові схеми у галузі. Тоді для вирішення питання Президент скликав розширену
нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України щодо енергетичної
безпеки держави, де серед іншого розглядалися проблеми вугільної галузі. Для погашення
заборгованості перед шахтарями Міністерство фінансів виділило 41 млн грн. Решта –
близько 175 млн грн – це небюджетні кошти, які були отримані завдяки діям, що призвели
до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Бизнесмен Кузяра будет отвечать за поставки
угля из "ДНР" и "ЛНР", - СМИ
21.06.2019

В команде Владимира Зеленского может появиться специалист,
который будет отвечать за поставки угля из оккупированных территорий
Донбасса - бизнесмен Сергей Кузяра.
О своих планах стать частью команды президента Кузяра заявил в интервью, пишет
Gazeta.ua. По его словам, на данный момент он не является должностным лицом при новой
власти, однако готов работать в сфере, которая ему близка – поставки угля. "Я готов
инициировать и предлагать свои услуги. Но пока нет предмета для разговора. Сейчас все
занимаются выборами. В политику я точно не иду. А в прикладных, практических вопросах
готов помогать. И президенту, и новой команде - всем. Потому что считаю, что за последние
5 лет мы много потеряли, если не сказать прямо – разрушили", - отметил бизнесмен. По его
словам, основой энергетической реформы должна стать приватизация государственных
шахт. Говоря о поставках угля с оккупированных территорий на Донбассе, Сергей Кузяра
заявил, что с приходом новой власти в этом процессе начались сдвиги. "Меня обнадежили
те слова, которые сказал Леонид Данилович, который начал заниматься Минским
процессом. Я думаю, что это вопрос времени. И если предприятия на временно
неподконтрольной территории начнут возвращать их владельцам, соответственно,
экономические связи будут восстанавливаться. Это было бы плюсом для Украины и дало
бы понимание людям, которые живут на неподконтрольной территории, что они нужны,
что их никто не бросил", - подчеркнул Кузяра. Бизнесмен уверен, что реинтеграция
Донбасса - это дело времени, однако уклонился от ответа, на какие уступки при этом
придется пойти Украине. В качестве альтернативы поставкам угля с Донбасса Сергей
Кузяра назвал европейский антрацит - например, из Испании, а также из ЮАР и Мозамбика.
"Я предлагал некоторое время ранее, поскольку продолжаю этими вопросами заниматься
как бизнесмен. Но все эти варианты - дороже. Так сложилось, что даже с учетом доставки
железной дорогой российский уголь для нас более приемлемо в качестве замещения
донбасского. Но я надеюсь, что мы возобновим поставки с Донбасса", - резюмировал Сергей
Кузяра. Как сообщалось, с 1 июня 2019-го поставки угля и нефтепродуктов из России в
Украину ограничены и осуществляются только по специальным разрешениям. В условиях
российской энергоблокады Украина вынуждена искать альтернативных поставщиков угля.
Читать полностью >>>
По материалам 112.ua
ДФС України заявляє про податковий борг
"Селидіввугілля" на 752 млн грн
24.06.2019

Офіс великих платників податків ДФС звернувся в Донецький
окружний адмінсуд з позовом до держпідприємства “Селидіввугілля” про
надання дозволу на погашення суми боргу в розмірі 752,5 млн грн.
ДФС планує здійснити погашення за рахунок майна, яке перебуває у податковій
заставі, та майна, що в подальшому буде описано у податкову заставу (справа
№200/7617/19-а). Як писав Finbalance, 28.05.2019 Донецький окружний адмінсуд
задовольнив позов Офісу великих платників податків та вирішив стягнути з рахунків
держпідприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська», а також за рахунок готівки, що
належить платнику податків, кошти в сумі податкового боргу в розмірі 17 млн грн на
розрахунковий рахунок держбюджету. За даними ДФС, на 25.03.2019 податковий борг ДП
“ВК “Краснолиманська” становив 486,4 млн грн. У ході судового процесу відповідач
посилався на складний фінансово-економічний стан та відсутність грошових коштів для
сплати суми заборгованості у повному обсязі, просив відмовити у позовних вимогах,
зазначивши, що “примусове стягнення заборгованості призведе до неможливості
виконання боргових зобов`язань та зупинення діяльності підприємства” (цитата). Крім
того, Львівський окружний адмінсуд розглядає позов держпідприємства “Львіввугілля” до
Офісу великих платників податків про визнання протиправним та скасування податкового
повідомлення-рішення. Згідно з судовими матеріалами, податківці провели документальну
позапланову “Львіввугілля” за період з 01.07.2015 по 31.12.2017. На підставі акту від
08.01.2019 ДФС прийняла податкове повідомлення-рішення №0000484807 від 29.01.2019,
яким застосовано штраф в розмірі 50% (на 83,3 млн грн) за відсутність реєстрації
податкових накладних/розрахунків коригування на суму ПДВ 166,6 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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 ГЕС & ГАЕС

На Запорізькій АЕС почалося будівництво
сховища легкого типу

ПрАТ «Укргідроенерго» забезпечило сплату дивідендів
до державного бюджету
21.06.2019

На ЗАЕС розпочалася робота над будівництвом ангарного сховища
легкого типу. Цей об’єкт – продовження вдосконаленого комплексу з
переробки радіоактивних відходів, але водночас і самостійний об’єкт.
«Протягом більше 30 років ми збираємо радіоактивні відходи зі всієї атомної станції.
І на даний час місткість сховищ, які були передбачені проектом для шести енергоблоків,
добігає кінця. Вони заповнені десь на 90 відсотків. Варто нагадати, що згідно з проектом, на
території Запорізької АЕС ще у 80-х роках було відведено місце для продовження сховища
для зберігання РАВ, такого ж типу, як і ті, які працюють сьогодні – капітальні залізобетонні
сховища. Проте ми пішли іншим шляхом, оскільки розуміємо, що рано чи пізно настане
момент, коли РАВ необхідно буде вивозити з майданчика Запорізької АЕС. Тому ми
переробили проект капітального сховища на сховище легкого типу», – пояснив заступник
начальника цеха дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами
Сергій Піхтін. У сховищі легкого типу розміщуватимуть РАВ, вже упаковані в спеціальні
«бочки» -контейнери. Далі їх встановлятимуть у ще одні контейнери – залізобетонні (за
принципом матрьошки). Один такий залізобетонний контейнер здатен розмістити одразу
чотири «бочки» з РАВ. Відповідно до проекту, сховище легкого типу розраховане на 1300
залізобетонних контейнера. І враховуючи, що в кожному з них буде по чотири «бочки», тож
в загальній кількості сховище зможе одночасно розмістити 5200 контейнерів з РАВ.
Майданчик для сховища легкого типу будується безпосередньо біля комплексу з переробки
РАВ. На сьогоднішньому етапі робіт будівельники та підрядна організація встановлюють
спеціальні залізобетонні сваї, які стануть своєрідною «подушкою» для фундаменту
сховища. В наступному ж році почнуть зводити конструкції стін, адже сховище хоч і легке,
але все ж таки передбачається закритого типу. В майбутньому під його дахом ходитиме
кран, який буде розташовувати залізобетонні контейнери по затвердженому плану, згідно з
експлуатаційною документацією, а також чергою вивезення контейнерів з майданчику
Запорізької АЕС на постійне захоронення. Орієнтовно повністю цей об’єкт буде здано в
експлуатацію у 2021 році. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Запорізької АЕС
Енергоатом спільно з лідерами ядерної галузі ЄС підписав Маніфест
про економічну ефективність енергетики
25.06.2019

Президент НАЕК «Енергоатом» спільно з керівниками вищої ланки
ядерно-промислового комплексу ЄС підписали Маніфест про запобігання
кліматичним змінам і збереження економічної ефективності енергетики.
Україна вперше бере участь у підписанні спільного з країнами ЄС документу щодо
розвитку атомної галузі. Підписання Маніфесту відбулось у рамках Генеральної асамблеї та
щорічної конференції FORATOM «Ядерна Європа 2019», які 25-26 червня 2019 р. проходять
у м. Бухарест (Румунія). На Конференції окрім президента-генерального директора
FORATOM Іва Дебазея та генерального директора Аґенції з атомної енергії Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР-NEA) Вільяма Д. Мегвуда IV також
виступають заступник генерального директора з питань енергетики в Європейській комісії
Герассімос Томас і заступник міністра енергетики США Едвард МакГінніс. Своєю головною
метою лідери ядерної промисловості ЄС вбачають об’єднання зусиль Європейського Союзу
та високотехнологічної європейської ядерної промисловості задля спільної праці у
досягненні глобальних цілей Паризької кліматичної угоди із запобігання кліматичним
змінам щодо зобов’язань зі зменшення викидів СО2 та прискорення процесів декарбонізації
енергетики Європи до 2050 року. Маніфест підписали 29 лідерів ядерної промисловості
країн ЄС – керівники таких великих підприємств ядерно-промислового комплексу, як:
Національної ядерної лабораторії (NNL) та Асоціації ядерної промисловості Великобританії
(NIA), Uniper Sweden та Westinghouse (Швеція), польської PGE EJ1, французьких Framatome,
EDF та Orano, URENCO, румунських Nuclearelectrica та ROMATOM, чеської ČEZ a.s та інш.
Підписанти Маніфесту взяли на себе зобов'язання допомоги у подоланні викликів, що
стоять перед Європейським Союзом. Окрім продовження будівництва, експлуатації,
підтримки та виведення з експлуатації ядерних реакторів та інших ядерних установок у
повній відповідності до вимог ядерного регулювання та міжнародних стандартів, ядерна
промисловість прагне забезпечити необхідний обсяг ядерної потужності вчасно та за
конкурентними цінами, відповідно до останніх прогнозів щодо частки ядерної енергії в
майбутньому низьковуглецевому енергетичному комплексі.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЕК «Енергоатом»
На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС модернізовано
перевантажувальну машину
27.06.2019

У процесі планово-попереджувального ремонту, що завершився на
енергоблоці №2 ЮУАЕС 13 червня, модернізовано перевантажувальну
машину (МП) - оновлено її систему управління.
Завантаження активної зони реактора виконувалося з застосуванням
модифікованого апаратно-програмного комплексу МП. Обладнання відпрацювало чітко,
згідно з заданими алгоритмами. Зазначену реконструкцію виконано в рамках програми
розширення експлуатації ядерного палива Westinghouse, а також впровадження технології
поводження з відпрацьованим ядерним паливом з застосуванням контейнерів компанії
HOLTEC. «Виконання програм з розширення експлуатації ядерного палива Westinghouse та
впровадження технології HOLTEC висуває вимоги до перевантажувальної машини з точки
зору обігу нових перевантажувальних виробів. Для забезпечення ядерної безпеки під час
експлуатації перевантажувальної машини, виробником системи керування заблокована
можливість впливу обслуговуючого персоналу на розширення чи зміну функцій цієї
системи - пояснює начальник дільниці перетворювальної техніки та вимірювань
електричного цеху ЮУАЕС Володимир Чумак. – Якщо говорити про обсяги модифікації, то
мова йде про апаратно-програмний комплекс, його верхній рівень. Тобто, фактично
замінено пульт управління, за яким сидить оператор, також модифіковано стійку реєстрації
та замінено програмне забезпечення реєстратора». За словами фахівців, така модернізація
дозволяє впровадити в алгоритми керування МП нові перевантажувальні вироби тепловиділяючі збірки Westinghouse (TВЗ-WR) та контейнер для відпрацьованого ядерного
палива (МЦК-31), який впроваджується в рамках реалізації програми HOLTEC. Відзначимо,
на ЮУАЕС під час планово-попереджувального ремонту енергоблока №3 буде впроваджено
систему очищення карт бризкальних басейнів технічної води відповідальних споживачів.
Спеціальний робот зможе очищувати бризкальні басейни від мулових осадів навіть у
процесі роботи енергоблоків. Поставка роботизованих механізмів для очищення карт
бризкальних басейнів «на ходу» (тобто, коли система безпеки перебуває в роботі) входить
до Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки.
Читати повністю >>>
За матеріалами energoatom.kiev.ua
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ПрАТ «Укргідроенерго» перерахувало до державного бюджету
дивіденди у розмірі 1 100 476, 8 тис. гривень. Про це повідомляє пресслужба компанії на своєму корпоративному сайті.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 364
для ПрАТ «Укргідроенерго» базовий норматив відрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності
у 2018 році становить 30% чистого прибутку, отриманого за 2018 рік. Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України, яке здійснює корпоративне управління
акціями держави в статутному капіталі ПрАТ «Укргідроенерго», наказом від 26.04.2019
№195 затвердило фінансову звітність Товариства за 2018 рік та виплату дивідендів,
наказом від 03.05.2019 № 197 затвердило розмір виплати дивідендів. Відзначимо, про
підготовку фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів йшлося під час
семінару для бухгалтерів, котрий відбувся в офiсі Інституту сертифікованих фінансових
менеджерів Великобританії в Україні 20 та 21 червня 2019 року. Участь у семінарі взяли
головні бухгалтери філій компанії, головний бухгалтер і провiднi профільні фахівці апарату
управління Товариства. Захід пройшов у теплій, невимушеній атмосфері. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «Укргідроенерго»
 СЕС & ВЕС

Корейская GS E&C инвестирует в солнечные
электростанции в Закарпатье
21.06.2019

Корейская корпорация GS Engineering & Construction Co. построит две
солнечные электростанции в Закарпатской области мощностью 12,6 Мвт и
11,5 Мвт. Об этом сообщает inventure.com.ua
Стоимость реализации проекта строительство двух объектов составляет $24 млн.
Запустить солнечные электростанции планируется в апреле 2020 г. Как заявили в
компании, объекты будут эксплуатироваться в течение 20 лет после завершения
строительства. GS E&C является частью GS Group. Последняя в 2005 году отделилась от
крупнейшего концерна по производству техники LG. В настоящее время GS Engineering and
Construction является управляющей компанией большого количества энергогенерирующих
предприятий. Отметим, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит
кредит в размере 19,7 млн евро для реализации норвежской компанией Scatec Solar проекта
по строительству СЭС в Черкасской области. Установленная мощность станции составит
55,4 МВт, общая стоимость строительства — 56,2 млн евро. …
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
ДТЕК ВДЕ залучив €90 млн іноземних кредитів для фінансування
будівництва II черги Приморської ВЕС
25.06.2019

Компанія ДТЕК ВДЕ завершила угоду із залучення €90 млн
закордонного фінансування для будівництва ІІ черги Приморської ВЕС у
Запорізькій обл. Про це повідомляє SCM.
Кредит надано консорціумом трьох німецьких банків – KFW IPEX-Bank, ODDO BHF
Aktiengesellschaft на чолі з Bayerische Landesbank, під гарантії експортно-кредитних
агентств (ЕКА) Euler Hermes і CESCE. Термін кредитування – 10 років після введення
вітроелектростанції в експлуатацію. Для Euler Hermes (Німеччина), лідируючого ЕКА, це
вже третій проект з ДТЕК у відновлюваній енергетиці. Раніше агентство страхувало угоди
щодо залучення позикового фінансування для будівництва I черги Приморської ВЕС, а
також першого великого проекту ДТЕК у вітроенергетиці – Ботієвської ВЕС. Для експортнокредитного агентства CESCE (Іспанія) ця угода стала першою в Україні за останні декілька
років. «ДТЕК ВДЕ вкотре підтверджує статус ключового інвестора в відновлювану
енергетику України. Минулого року інвестиції компанії склади майже половину від усіх
вкладень у сектор ВДЕ. Ця угода із залучення позикового фінансування для будівництва
Приморської ВЕС зміцнює роль компанії в якості довгострокового партнера для провідних
міжнародних фінансових інститутів і компаній з постачання промислового обладнання.
Залучаючи інвестиції в передові та інноваційні рішення, ми продовжуємо робити внесок у
трансформацію енергетичного сектора та зміцнення енергетичної безпеки України», зазначив Філіп Лекебуш, генеральний директор ДТЕК ВДЕ. Будівництво ІІ черги
Приморської ВЕС потужністю 100 МВт стартувало в 2018 році. Вітропарк буде складатися з
26 вітротурбін одиничною потужністю 3,8 МВт виробництва компанії GE. Після завершення
будівельних робіт (I та II черги) Приморська ВЕС буде оснащена 52 вітротурбінами GE 3.8130 / 137-110HH, однією з найбільш інноваційних наземних моделей GE. Загальні інвестиції
в проект сягатимуть більше 150 млн євро. …
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
Украина увеличила количество мощностей
альтернативной энергии в 6 раз
27.06.2019

Украина в апреле-июне 2019 г. ввела 656 мегаватт мощностей
возобновляемых источников энергии, что в шесть раз больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Как говорится в аналитическом обзоре Национальной комиссии, осуществляющей
госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, всего во втором квартале
введено 71 МВт мощностей ветроэлектростанций (ВЭС) и 568,3 МВт мощностей солнечных
электростанций (СЭС), а также 16 МВт биогазовых установок. Таким образом, по состоянию
на конец первого полугодия установленная мощность объектов ВИЭ достигла 3634,4 МВт, в
том числе СЭС – 2640,4 МВт, ВЭС – 776,6 МВт, установок на биомассе – 51,3 МВт, биогазе –
66,4 МВт. Лидером по количеству введенных в эксплуатацию мощностей оказалась
Запорожская область (152 МВт). Далее следуют: Николаевская (132 МВт), Киевская (76,3
МВт), Днепропетровская (49,1 МВт), Винницкая (40,2 МВт) и другие области. Меньше всего
мощностей запустили в Тернопольской области (4,7 МВт). Как сообщалось, Украина в
январе-марте 2019 г. ввела 861,1 МВт ВИЭ, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года, и на 16% больше, чем за весь 2018 г. Объекты ВИЭ в первом
квартале текущего года произвели 1,9 млрд кВт-ч электроэнергии. Напомним, в январемарте 2019 г. почти 1400 украинских домохозяйств установили солнечные электростанции
мощностью 33 МВт.С начала года владельцы домашних электростанций Киева заработали
на продаже электроэнергии почти 400 тысяч гривень.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
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Фахівці Кіровоградобленерго працюють над
надійністю енергосистеми області
21.06.2019

В Украине раскроют данные о владельцах
теплокоммунэнерго
27.06.2019

Минюст до 15 июля 2019 г. опубликует данные о бенефициарах всех
теплокоммунэнерго, а также о связанных с ними офшорных компаниях. Об
этом сообщил журналистам министр юстиции Павел Петренко.
"Правительство дало поручение провести проверки всех теплопоставщиков. Кроме
этого, Министерство юстиции до 15 июля опубликует информацию о каждом
теплокоммунэнерго, кто является бенефициаром, какие есть офшорные компании", - сказал
министр. Также он отметил, что при подтверждении информации о завышенных тарифах
местные власти и руководители теплокоммунэнерго будут нести ответственность.
"Правоохранительные органы должны проверить обоснованность тарифов на тепло и
тёплую воду за предыдущие периоды, и те поставщики, та местная власть, которые
накручивали цены, понесут ответственность, в том числе и гражданско-правовую и
криминальную. Тогда уже можно будет ставить вопрос о компенсации убытков для
украинцев", - отметил он.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ДФC заявляє про податковий борг "Харківобленерго"
на 256 млн грн

Минюст зарегистрировал "Гарантированного покупателя"
для запуска рынка электроэнергии
20.06.2019

Министерство юстиции зарегистрировало ГП "Гарантированный
покупатель", которое будет обеспечивать функционирование нового рынка
электроэнергии.
Соответствующие данные о предприятии появились в Едином государственном
реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Согласно постановлению КМУ о возложении публичных спецобязательств (PSO) по
поставкам э/э для нужд населения, ГП "Гарантированный покупатель" определен
оператором выполнения функций PSO для бытовых потребителей (с целью обеспечения
стабильных тарифов на электроэнергию для населения). Также предприятие будет
осуществлять закупку всей электроэнергии, производимой на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии, по установленному "зеленому"
тарифу и ее продаже на рынке. Таким образом, ГП "Гарантированный покупатель" будет
специализированным предприятием по выполнению функции PSO как для "зеленых", так и
для населения. ГП "Гарантированный покупатель" было создано на базе ГП "Энергорынок"
Кабмином 17 апреля с целью обеспечения работы нового оптового рынка электроэнергии.
12 июня правительство назначило директором ГП "Гарантированный покупатель"
Константина Петриковца, который с 2014 года работал в "Энергоатоме" заместителем
директора центра по внедрению новой модели рынка. Новый рынок электроэнергии
должен заработать с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке
электроэнергии". Запуск рынка - обязательство Украины в рамках имплементации
Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и
получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 КОМУТАЦІЯ ЕНЕРГОСИСТЕМ. ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

В АМКУ заявили, что облэнерго Ахметова уже почти
получили влияние на всю сферу
11.06.2019

Приобретение ДТЭК новых облэнерго будет влиять на способность
каждого нового участника конкурировать с компанией, которая имеет по
всей вертикали энергетической цепочки мощную активную позицию.
"То есть вам нужно будет конкурировать не просто с поставщиком. Любой участник
будет конкурировать с группой ДТЭК", - подчеркнула одна из государственных
уполномоченных АМКУ Агия Загребельская. "В законе либерализация энергорынка
предусматривает полное разделение оператора и поставщика, но и оператор, и поставщик это компании одной группы. Это означает, что они смогут пользоваться определенными
возможностями группы. Например, будут иметь больше финансовых возможностей для
ценовых маневров с целью обеспечения больших доходов и менее конкурентного
давления", - утверждает Загребельская. Она отметила, что группа уже почти получила
административное влияние на всю сферу. Напомним, в конце апреля МКУ предоставил
разрешение "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". В
настоящее время в операционный холдинг "ДТЭК Сети", организованный в 2018 году,
входит пять предприятий: "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети",
"ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Сестра Льовочкіна стала власником 95% акцій
Закарпаттяобленерго
19.06.2019

ТОВ Енергетична Україна ТВ, яке володіла 85,65% ПрАТ Закарпаттяобленерго, підписало договір за підсумками виконання якого стане
власником домінуючого контрольного пакета акцій обленерго - 95,22%.
За даними ЄДРЮФО, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ Енергетична Україна
ТВ є народний депутат від Опозиційного блоку Юлія Льовочкіна, сестра Сергія Льовочкіна,
нардепа від Оппоблоку, колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича.
Опосередковано (через OMBRI Electrical Energy Holding GmbH, OMBRI Electrical Energy
Holding Co., Andriana Pias, Bantona Limited, Eleni Mavromati, Symber Ventures, Wilton Services,
Bantona limited, Rasica Limited) вона володіє 50% у статутному капіталі Енергетичної
України ТВ. Ще 50% належить громадянину Греції Михайло Кіріакіді, опосередковано через
OMBRI Electrical Energy Holding GmbH, OMBRI Electrical Energy Holding Co., Androula Sotiriou,
Solso Holdings Ltd, Eeleni Mavromati, Symber Ventures, Bedel Ventures Limited, Eagling Business
Ltd, Valia Trustess Limited. За підсумками січня-вересня 2018 р. чистий збиток
Закарпаттяобленерго склав 4,39 млн грн, виручка - 2,03 млрд грн. Відзначимо, в родини
Льовочкіних є ще інші інтереси на Закарпатті. Зокрема, компанії «Акванова Девелопмент» і
ТОВ «Енергія Карпат» належать бізнес-партнерам – депутату від «Опозиційного блоку»
Юлії Льовочкіній, дружині закарпатця Юрія Чижмаря, нардепа від «Радикальної партії»,
Катерині Чижмарь та бізнесмену Ігорю Тинному. Всі вони займаються будівництвом на
Закарпатті малих ГЕС проти яких активно виступають місцеві громади.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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З початку року у Маловисківському, Новоархангельському,
Голованівському та Вільшанському районах персоналом служби ліній ПрАТ
«Кіровоградобленерго» капітально відремонтовано майже 21 км ВПЛ.
В Бобринецькому, Світловодському, Долинському, Кропивницькому, Олександрійському, Устинівському і Знам’янському районах проведені капітальні ремонти 35,5 кілометра
ПЛ-35 кВ. Виконано технічний огляд 1 332 кілометрів ПЛ-150 кВ, та 1 323,5 кілометра ліній
35 кіловольт. У Кропивницькому, Олександрійському та Маловисківському районах
відновлено 63 пошкоджені високовольтні металеві опори, чим попереджено падіння даних
опор і знеструмлення десятків населених пунктів. Відзначимо, планові роботи на лініях
виконуються по всій території області, адже надійність системи в цілому залежить від
надійності кожної ланки. Увага приділяється як ключовим високовольтним об’єктам, так і
розподільчим мережам. Зокрема, з початку року персоналом районів електричних мереж
ПрАТ «Кіровоградобленерго» капітально відремонтовано 290 кілометрів повітряних і
кабельних ліній напругою 0, 4 кВ та 176 кілометрів ліній 10 кВ. Виконано технічне
обслуговування 1 327 кілометрів ліній 0,4 кВ та 860 кілометрів ЛЕП напругою 10 кіловольт.
Відремонтовано 268 трансформаторних підстанцій напругою 6-10/0,4 кВ, обслужено 2 950
ТП. Також здійснено технічне обслуговування 78 підстанцій класу напруги 35/10 кіловольт.
Читати повністю >>>
За матеріалами ВС Енерджі Інтернейшнл Україна

27.06.2019

Харківський окружний адмінсуд розглядає справу №820/2074/18 за
позовом Офісу великих платників податків ДФС до “Харківобленерго” про
надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна
платника податків, що перебуває у податковій заставі, у сумі 255,6 млн грн.
За даними НКЦПФР, власником 65% акцій “Харківобленерго” є Фонд держмайна. Ще
29% має компанія Garensia Enterprises Limited (Кіпр), яку пов’язують з Костянтином
Григоришиним. Відзначимо, інвестиційна програма “Харківобленерго” на 2019 рік
затверджена в розмірі 271 млн. грн. Її фактичне фінансування за п'ять місяців поточного
року перевищило 118 млн. грн. або 45% від річного обсягу. Для порівняння, інвестпрограма
2018 року склала лише 22 млн. грн. Вперше за останні 5 років в рамках інвестиційної
програми було придбано 12 одиниць автотехніки: легкові та вантажопасажирські
автомобілі, автовишки, екскаватор. В АТ “Харківобленерго” в повному обсязі виконується
ремонтна кампанія. З початку року здійснено заміну понад 780 опор і 92 км проводу
повітряних ліній електропередачі, відремонтовано 132 силових трансформатора. У
товаристві ведеться робота по поліпшенню санітарно-побутових умов для чергового і
обслуговуючого персоналу підстанцій. Зокрема, виконується ремонт службових приміщень,
організовується подача холодної і гарячої води, облаштування душових кімнат, купується
побутова техніка. Раніше повідомлялось, що екс-нардеп Дмитро Крючков розповів про
корупційну схему, за якою державні кошти були вкрадені через «Харківобленерго». Таким
чином з держбюджету було вкрадено близько 150 млн гривень. Як повідомляє
«Цензор.НЕТ», коли діяльністю цієї компанії зацікавилися правоохоронці, Крючков поїхав
за кордон, але незабаром повернувся і дав свідчення про те, в інтересах кого розроблялися
корупційні схеми. «За Крючковим була досить потужна медіа-кампанія, збиралися
матеріали, Крючков виїхав до Німеччини, Генпрокуратура направила запит на його
екстрадицію і видачу, а ось сьогодні він приїхав, дав свідчення, більш того йому повернули
закордонний паспорт і він поїхав за кордон», – розповідає головний редактор «Цензор.НЕТ»
Юрій Бутусов. У розпорядженні «Цензор.НЕТ» з’явилося інтерв’ю Крючкова, в якому він
розповідає про деталі корупційної схеми і про її «героїв». За словами Крючкова, до схеми
були причетні високопоставлені чиновники. Зокрема екс-глава Адміністрації Президента
Ігор Райнін. «Райнін щомісяця отримував готівкою 3-5 мільйонів», – говорить Крючков в
інтерв’ю. Згідно з розслідуванням цієї корупційної схеми, з держбюджету було вкрадено
близько 150 млн гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Компания "Одессаоблэнерго" планирует в 2019 году инвестировать в
энергетическую инфраструктуру области 462 млн грн
29.06.2019

АО "Одессаоблэнерго" планирует в 2019 году инвестировать в
энергетическую инфраструктуру области 462 млн грн, большинство из
которых – 357 млн грн (77% от всего объема финансирования) в
реконструкцию электросетей.
В частности, компания реконструирует подстанцию "Болград", что позволит ввести
в эксплуатацию высоковольтную международную линию (ВЛ 110 кВ) Вулканешты
(Молдова) - Болград. Будет проведена реконструкция 28 км линий в Киевском и
Малиновском районах Одессы, на что предусмотрено 37 млн грн. Столько же компания
вложит в резервную ВЛ 35 кВ в Ильинке и Августовке. Еще 18 млн будет направлено на
сооружение восьми новых разгрузочных станций в Одессе, Белгороде-Днестровском,
Саврани, Кремидовке, которые по данным пресс-службы, уменьшат потери в сетях и
количество отключений. Кроме того, до конца 2019 года в центре Одессы будет запущена
подстанция (ПС) 35 кВ "Юбилейная". На ПС "Чумка" и "Крымская" будет осуществлена
замена трансформаторов. Согласно утвержденному Национальной комиссией,
осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)
инвестиционному плану, 30 млн грн "Одессаоблэнерго" направит на установку 20,860 тыс.
"умных" счетчиков. Остальная часть средств (105 млн грн из 462 млн грн) будет
направлена на сокращение сверхнормативных расходов э/э – 52 млн грн или 11%, а также
развитие
инфотехнологий,
систем
связи,
телекоммуникаций,
приобретение
специализированной автотранспортной техники – 53 млн грн или 12%. Как сообщалось, в
середине мая энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,2949% акций АО
"Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy. В конце того же
энергохолдинг назначил председателем правления компании Александра Фоменко,
возглавлявшего до этого правление АО "ДТЭК Киевские электросети". "Одессаоблэнерго"
по итогам 2018 года сократило чистую прибыль в 5,3 раза по сравнению с 2017 годом – до
0,94 млн грн, а его выручка увеличилась на 11,2% – до 8 млрд 425,387 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ПГНК опублікувала дані про Новомиколаївське родовище в рамках
проекту розкриття геологічної інформації
13.06.2019

НАК "Нафтогаз" погасив $500 млн
зовнішніх боргів
18.06.2019

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" погасила 500
млн боргу під гарантії Кабінету Міністрів і Світового банку. Про це йдеться в
повідомленні "Нафтогазу".
"Нафтогаз" завершив виплати за кредитними угодами на $500 млн, отриманими під
гарантії Світового банку і під державні гарантії України", - сказано в ньому. Також голова
правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв додав, що з 2014 р. "Нафтогаз" своєчасно і в повному
обсязі здійснив погашення кредитної заборгованості, гарантованої державою, на суму
близько $3,2 млрд, у свою чергу кредитний портфель "Нафтогазу" з 2014 р. скоротився в 6,6
разів. Крім того, в повідомленні наголошується, що в 2019 р. "Нафтогаз" планує закачати в
підземні сховища газу (ПСГ) на 3 млрд куб. м газу більше, ніж у 2018 р. Відзначимо, Світовий
банк вважає критично важливим проведення процесу щодо виділення функції оператора
газотранспортної системи (анбандлинга) "Нафтогазу". Нагадаємо, 30 листопада 2016 року
Кабмін надав Всесвітнього банку державну гарантію під зобов'язання "Нафтогазу", які
виникли після надання Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР, входить в
структуру Світового банку) кредитних гарантій на суму 500 млн доларів для закупівлі газу.
НАК "Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу
країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, буріння, транспортування та
зберігання нафти і газу, а також постачання газом споживачів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com

СП «Полтавська газонафтова компанія» (ПГНК) продовжує публікувати
геологічну інформацію про родовища, на яких працює. Про це повідомляє
прес-служба компанії.
Сьогодні компанія опублікувала на своєму сайті дані про Новомиколаївське
родовище. Першим об’єктом у рамках проекту було Єлизаветівське родовище. ПГНК є
першою газовидобувною компанією в Україні, яка добровільно вирішила розкрити такі
дані. Мета проекту – сприяти становленню цивілізованого обігу геологічної інформації та
прозорості надрокористування. Наявність відкритого доступу до геологічних даних є
важливою складовою у процесі прийняття рішення про інвестування у видобувну
індустрію. Крім того, публічність даних про діяльність приватних і державних компаній на
конкретних родовищах сприятиме боротьбі з таким явищем, як «сплячі ліцензії» (ліцензії,
на яких не ведеться жодна діяльність). Віктор Гладун, Генеральний директор СП ПГНК
прокоментував: «У результаті першого кроку, відкриття даних про Єлизаветівське
родовище, на жаль, ми не побачили у відповідь кроків інших надрокористувачів.
Продовжуючи цей проект і відкриваючи інформацію про наші родовища, ми сподіваємося,
що державні і приватні компанії приєднаються до процесу розкриття вторинної інформації.
Такі кроки сприятимуть розвитку нафтогазової галузі, становленню конкурентного
середовища і дозволять державі залучати нових інвесторів». Документ розміщений на сайті
компанії і містить такі дані, як історія родовища, розробка та буріння, обсяги видобутку за
всю історію, сейсмічні дані та структурні карти.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПГНК
Компанія "Чорноморнафтогаз" просить суд
списати податковий борг

НАК "Нафтогаз" нанял Deloitte для выпуска еврооблигаций,
цена услуги более 6 млн грн
23.06.2019

НАК "Нафтогаз" в рамках подготовки к выпуску еврооблигаций нанял
ЧАО "Делойт энд Туш ЮСК", входящее в сеть Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, для проведения аудита финансовой отчетности.
"Ожидаемая стоимость закупки услуг "Делойт энд Туш ЮСК" составляет 6,2 млн
грн", – говорится в сообщении на сайте НАК. Согласно ему, аудиторские услуги закупаются
по переговорной процедуре. Основными задачами, которые должны быть реализованы
аудиторами, является подготовка и выпуск писем-заверений, а также изучение и предоставление комментариев относительно другой информации проспекта эмиссии. В октябре
2018 г. Кабмин одобрил выпуск НАК "Нафтогаз Украины" 5-летних еврооблигаций на
сумму до $1 млрд. Планировалось, что средства будут направлены, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи. Однако в
ноябре НАК решил отложить размещение из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
В середине мая 2019 г. глава НАК сообщил, что компания возвращается к рассмотрению
вопроса о выпуске еврооблигаций и допускает соответствующую возможность ближе к
сентябрю. При этом, он отметил, что решение "Нафтогаза" по евробондам среди прочего
будет зависеть от успеха выхода на рынок Украины. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
НАК "Нафтогаз" сократил чистую прибыль
более чем на треть:
27.06.2019

НАК "Нафтогаз Украины" в 2018 г. сократил чистую прибыль на 27,9
млрд грн по сравнению с результатом за 2017 г. (39,449 млрд грн) и
получило 11,6 млрд грн чистой прибыли.
Как говорится в консолидированном отчете компании, опубликованном на сайте
НАК, снижение прибыли в компании объяснили эффектом от признания решений
Стокгольмского трибунала. "В 2017 году было отражено 12,6 млрд грн дополнительного
операционного дохода, а в марте 2018 признано 4,8 млрд грн расходов, связанных с НДС на
компенсацию согласно арбитражного решения по транзитному контракту", - отметили в
НАК. Кроме того, на снижение прибыли повлиял и рост расходов на создание резерва
сомнительных долгов на 7 млрд грн, в основном от деятельности по балансировке в
сегменте внутренней транспортировки газа. Также на показателе отразились и расходы на
создание обеспечений по ряду судебных исков. Согласно аудированному Deloitte
документу, доход НАК от реализации в 2018 году возрос на 12,7% (на 28,834 млрд грн) – до
256,312 млрд грн, валовая прибыль – на 10,2% (на 7,152 млрд грн), до 77,483 млрд грн.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны.
Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных
хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по
территории страны. Напомним, в 2017 году "Нафтогаз" отчитался о рекордной прибыли в
39,4 млрд гривен благодаря победе в Стокгольмском арбитраже. По результатам 2016 года
"Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд гривен, которая была обеспечена
преимущественно прибылью от транзита.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

Інвестори з Греції готові вкласти до 1,2 млн євро
в нафтогазові ділянки
12.06.2019

Енергетична компанія Flow Energy&Environmental Operations S.A.
зацікавилась нафтогазовими ділянками, які виставлені на електронний
аукціон. Про це сказав Голова Держгеонадр Олег Кирилюк.
«Грецька організація відвідала Службу для доступу до фізичної data-room для
ознайомлення з первинною та вторинною геоінформацією 5-ти ділянок з покладами
вуглеводнів. Торги по зацікавленими лотам відбудуться через тиждень – 18 червня і наразі
грецька сторона активно вивчає матеріали для того, щоб прийняти рішення для участі в
аукціоні». Він додав, що участь іноземних компаній в онлайн торгах на будь-яку корисну
копалину в Україні поки що є не висока. Але Служба буде й надалі виконувати якісно свою
роботу, задля приходу нових інвесторів для зростання економічного добробуту країни. В
ході зустрічі Президент та Голова ради директорiв Тереза Фокiанi зауважила, що зміни в
сфері надрокористування України є відчутними й для іноземних інвесторів. «Ми уважно
спостерігаємо за змінами в сфері надкористування в Україні, в свій час Греція теж провела
багато реформ в цій галузі. Наша компанія має намір взяти участь в найближчому аукціоні. І
незважаючи на те, що ми невелика компанія нас цікавлять п’ять нафтогазових ділянок
загальною вартістю більше 1 млн євро. Сподіваюсь, що це тільки початок і ми будемо
активними учасниками українського енергетичного ринку», – заявила під час зустрічі
Президент Flow Energy&Environmental Operations S.A. Тереза Фокiанi.
Читати повністю >>>
За матеріалами geo.gov.ua
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Окружний адмінсуд м. Києва розглядає справу №826/24752/15 за
позовом “Чорноморнафтогазу” до Офісу великих платників податків ДФС
щодо визнання протиправною бездіяльності податківців.
Мова йде про неприйняття рішення щодо списання безнадійного податкового боргу
в сумі 30,7 млн грн. Згідно з судовими матеріалами, постановою цього суду від 30.09.2016
позов держкомпанії було задоволено. Однак 14.12.2016 Київський апеляційний адмінсуд
задовольнив апеляційну скаргу фіскалів і скасував рішення суду першої інстанції.
14.11.2018 Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу “Чорноморнафтогазу”,
скасував рішення судів попередніх інстанцій та передав справу на новий розгляд в
Окружний адмінсуд м. Києва. Верховний Суд вказав, що згідно з нормативною базою,
безнадійним визнається податковий борг, який, серед іншого, виник внаслідок обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин). “У справі, яка розглядається, суди
попередніх інстанцій, дійшовши протилежного висновку щодо правового статусу
заборгованості позивача у розмірі 30 691 379,53 грн., свої мотиви обґрунтовували
наявністю/відсутністю ознак, що дозволяють віднести таку до категорії безнадійного
податкового боргу в залежності від періоду діяльності Товариства, за який підлягають
сплаті ці грошові зобов`язання, а також моменту набуття ними статусу узгоджених й
виникнення обов`язку їх сплати по відношенню до дати настання форс-мажорних обставин,
встановленої у сертифікаті ТПП України. Проте такі висновки зроблені судами першої та
апеляційної інстанцій з неповним з`ясуванням всіх обставин справи та без врахування
відповідних норм матеріального права, що визначають особливості здійснення економічної
діяльності на тимчасово окупованій території України”, - констатував Верховний Суд.
Нагадаємо, внаслідок російської анексії Криму, “Чорноморнафтогаз” втратив доступ до
виробничих потужностей і газових родовищ на півострові та шельфі Чорного моря.
Компанія видобувала близько 2 млрд куб. м газу.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Подопечный Васюника «выбил» газовое
месторождение из «Надр Украины»
18.06.2019

Компания, которую лоббировал львовский нардеп от «Народного
фронта» Игорь Васюник, забирает себе одно из самых перспективных
месторождений газа Западной Украины.
Верховный суд Украины 7 июня отказал ПАО НАК «Надра Украины» в отмене
решения Окружного админсуда Киева от 14 марта 2018 г., отказавшегося пересматривать
собственный вердикт двухлетней давности по вновь выявленным обстоятельствам. Речь
идет о решении от 21 июня 2016 г., которым на Государственную службу геологии и недр
возлагалось обязательство выдать ООО «Нафтогазрембуд-1» специальное разрешение на
пользование недрами Тынивского газового месторождения во Львовской области.
Противником оформления соответствующей лицензии на «Нафтогазрембуд-1» выступил
давний партнер этой компании – «дочка» вышеупомянутой НАК «Надра Украины»
«Западукргеология». Обе структуры вели совместный бизнес еще с 2003 г., когда подписали
договор о совместной деятельности №147 по разработке упомянутого месторождения.
Взносы участников в проект были определены традиционно. Госкомпания внесла в СД
принадлежащее ей спецразрешение на пользование недрами и пробуренные на
месторождении еще во времена СССР скважины. А частная структура обязалась вкладывать
в разработку месторождения собственные средства. В таких условиях стороны
проработали больше 10 лет, но в 2014 г. их отношения резко испортились, и в
«материнской»
компании
«Западукргеологии»
заговорили
о
невыполнении
«Нафтогазрембудом» своих инвестиционных обязательств. По времени эта претензия
пришлась как раз на июнь 2014 г, когда «Надра Украины» возглавил Ярослав Климович –
бывший сотрудник телерадиокомпаний «Мост ТВ» и «Эс-Ти-Ви» львовского бизнесмена
Петра Дыминского. На Львовщине Дыминский считается крупнейшим мини-олигархом, что
само по себе оставляло небольшие шансы на победу в этой схватке владельцу
«Нафтогазрембуд-1», местному бизнесмену Владимиру Яцику, который в 2015 г. засветился
на местных выборах как член ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Поначалу события так
и складывались. Как сообщал «ОЛИГАРХ», в начале 2016 г. «Нафтогазрембуд-1» начал
терпеть фиаско в борьбе за сохранение вышеупомянутой совместной деятельности. Но у
команды Яцика был заготовлен сюрприз для своих оппонентов. Выяснилось, что
«Нафтогазрембуд-1» еще в самом начале конфликта с НАК «Надра Украины» подал в суд
иск к Государственной службе геологии и недр с требованием оформить лицензию на
разработку Тынивского месторождения непосредственно на него. Поводом для этого стали
осуществленные компании инвестиции в разработку недр. Как показал ход дальнейших
событий, этой аргументации оказалось достаточно: вышеупомянутым решением
Окружного админсуда Киева от 21 июня 2016 г. на Госгеонедр было возложено
обязательство выдать ООО лицензию на разработку Тынивского месторождения.
Впоследствии, в сентябре 2016, это решение оставил в силе Киевский апелляционный
админсуд, а в июне 2017 г. – Высший административный суд. Проиграв схватку, в НАК
«Надра Украины» не придумали ничего лучше, как инициировать судебное
разбирательство по вновь выявленным обстоятельствам. …
О чем шла речь? >>>
По материалам oligarh.media

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Дружина Медведчука збільшила частку в нафтовому бізнесі
в Росії і змінила бізнес-партнера
19.06.2019

Дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя»
Віктора Медведчука Оксана Марченко контролює вже не 50, а 61%
російської компанії «НЗНП Трейд».
Ця компанія бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі
Росії. Її бізнес-партнер, компанія бізнесмена-аграрія Сергія Кислова, вийшла із
співзасновників. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях»
(спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») з посиланням на реєстр
юридичних осіб Росії. Раніше у розслідуванні «Нафта для куми Путіна» йшлося про те, як
дружина Медведчука отримала під контроль компанію, яка виграла конкурс на освоєння
одного з трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу
Росії. Зміни серед засновників підприємства «НЗНП Трейд» відбулися наприкінці травня
2019 року. 23 травня частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, якою одноосібно
володіє Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, зросла з 50,1% до 61%.
Частка у «НЗНП Трейд» Наталії Лавренюк зросла із 14,9% до 25%. А компанії з орбіти
російського бізнесмена-аграрія Сергія Кислова ООО «Развитие» та ООО «Дол» вийшли зі
співзасновників. Станом на 19 червня 2019 року частки підприємства розподілилися таким
чином: Ventolor Holding LTD – 61%, Наталія Лавренюк – 25% та АО «Фінконсалтпро» – 14%.
Станом на кінець травня структура кіпрських фірм не зміювалася – бенефіціаром значилася
Оксана Марченко. Наталія Лавренюк – не чужа людина родині Медведчука-Марченко.
Відповідно до даних джерел журналістів, протягом 2018 року Віктор Медведчук з
дружиною Оксаною Марченко та Наталією Лавренюк летіли одним приватним літаком
напряму з Києва до Анапи. АО «Фінконсалтпро» – новий бізнес-партнер родини
Медведчука-Марченко у нафтовому бізнесі. Відповідно до даних російського реєстру,
компанією володіє її директор – Ніколян Родіон Гургенович. Нафтовий бізнес – новий
напрямок для Родіона Ніколяна. До останнього часу він займався популяризацією малої
авіації, був співзасновником ряду аероклубів у Росії, також досі є співзасновником «Фонду
сприяння розвитку авіації загального призначення». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Компанія "Укргазвидобування" виграла всі сім лотів аукціону
з продажу нафтогазових спецдозволів
19.06.2019

АТ "Укргазвидобування" у рамках третього електронного
нафтогазового аукціону виграло всі сім лотів із продажу спеціальних
дозволів на користування ділянками. Про це свідчать дані ProZorro.
Зокрема, компанія "Укргазвидобування" виграло: ліцензію на Ясенську площу,
запропонувавши 19,03 млн грн при стартовій ціні 18,83 млн грн. Конкурент - ПП "ОптимаРесурс" (Полтава); ліцензію на Каховську площу - збільшивши ціну до 2,7 млн грн зі
стартових 2,66 млн грн. Конкурент - ТОВ "Євроконсалт-груп" (Київ); ліцензію на ОрільськоБрусовську площу - запропонувавши 23,51 млн грн при стартовій ціні 23,11 млн грн.
Конкурент - "Євроконсалт-груп"; ліцензію на Роздоловско-Успенівську-1 площу – збільшивши ціну до 6,91 млн грн зі стартових 6,81 млн грн. Конкурент - "Євроконсалт-груп";
ліцензію на Роздоловско- Успенівську-2 площу, запропонувавши 3,16 млн грн при стартовій
ціні 3,1 млн грн. Конкурент - ТОВ "Нова Сталь" (Дніпро); ліцензію на Гошковську площу збільшивши ціну до 28,875 млн грн зі стартових 19,25 млн грн. Конкурент - "Євроконсалтгруп"; ліцензію на Болехівсько-Смолянську площу - запропонувавши 5 млн грн при
стартовій ціні 2,45 млн грн. Конкурент - "Євроконсалт-груп". Водночас зазначається, що
Східно-Космацька (стартова ціна - 8,98 млн грн) і Південно-Слівкінська (8,79 млн грн)
нафтогазові площі нікого не зацікавили, тому торги по ним скасували. Як повідомлялося, з
24 жовтня 2018 р. набрав чинності тимчасовий порядок реалізації проекту зі впровадження
електронних торгів із продажу спецдозволів на користування надрами. Відповідно до
нього, продаж ліцензій здійснюється виключно через електронні торги. Держслужба
геології і надр у 2019 році виставить на електронні торги близько 70 ділянок корисних
копалин (30 - вуглеводневі, 40 - рудні і нерудні). "Укргазвидобування", 100% акцій якого
належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувної компанією країни, що
забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні. Нагадаємо, що в лютому
"Укргазвидобування" за результатами тендеру уклало угоду з американською компанією
"DeGolyer and MacNaughton Corp." про оцінку своїх запасів вуглеводнів за 20,25 млн гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Видобуток «Укрнафти» в травні
продовжив зростати
20.06.2019

У травні ц.р. «Укрнафта» видобула 130,7 тис. т нафти та конденсату та
98,4 млн м3 газу, що відповідно на 8,5% та 10,4% більше порівняно з травнем
2018 р. та на 3,9% та 4,6% більше за видобуток квітня 2019 р.
Добові показники видобутку вуглеводнів склали 4,2 тис. т/добу нафти та конденсату
та 3,2 млн м3/добу газу. Незважаючи на обмежені інвестиції через невирішене питання
простроченого податкового боргу та роботу на виснаженому фонді свердловин, компанія
продовжує нарощувати видобуток вуглеводнів, ефективно працюючи з діючим фондом
свердловин. Зокрема, завдяки капітальним ремонтам лише на п’яти свердловинах
Рибальського, Анастасівського, Новогригорівського та Струтинського родовищ, а також
оптимізації роботи свердловин Бугруватівського, Верхньомасловецького, ГлинськоРозбишівського, Долинського родовищ «Укрнафта» отримала додаткові 145 т/добу нафти.
Технічні заходи на газових свердловинах Глинсько-Розбишівського та Липоводолинського
родовищ дозволили наростити середньодобовий видобуток природного газу на 60 тис.
м3/добу. Відзначимо, за січень-травень 2019 року ПАТ «Укрнафта» сплатило до бюджетів
усіх рівнів податків на суму 5,7 млрд грн. До суми сплачених податків входить 52 млн грн,
які компанія сплатила в рахунок погашення простроченого податкового боргу. Нагадаємо,
що в 2018 році «Укрнафта» в повному обсязі виконала поточні податкові зобов’язання,
сплативши 16,3 млрд грн та посівши четверте місце серед найбільших платників податків
країни. До цієї суми також увійшло 1,4 млрд грн, які компанія перерахувала на погашення
простроченого податкового боргу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Укрнафта»
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Китайский буровые бригады в Украине используют
устаревшую технику, – СМИ
20.06.2019

Из-за политики компании "Укргаздобыча", объявляющей тендеры на
сервисные услуги, в Украине очень много китайских буровых бригад. Об
этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.
При этом в Украине китайские бурильщики используют устаревшую технику, не
имеют опыта бурения и не знают геологических условий. "Они даже не слышали о давно
разработанных, научно обоснованных и проверенных многолетней практикой технологиях
и материалах, пригодных именно для украинских площадей, и применяют
несертифицированные химреактивы, еще и без учета их совместимости", — заявил
заместитель директора по науке полтавской компании "Геосинтез инжениринг" Юрий
Лубан. "Наших инженеров эти иностранные супервайзеры слушать вообще не хотят.
Объяснять им элементарные вещи бесполезно. Но именно им доверено оперативное
управление технологией на объектах с высокой степенью производственных,
экологических рисков. В результате такой тендерно-сервисной вакханалии имеем потерю
контроля над производственными процессами, нарушение технологий, снижение
эффективности бурения и возникновение осложнений, преодолевать которые приходится
ценой значительных усилий и финансовых затрат, которые, в конце концов, могут
привести к масштабным катастрофам", - добавил он.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Смарт-Холдинг увеличил свою долю в акционерном
капитале Regal Petroleum plc
21.06.2019

Pelidona Services Limited (Кипр), которая входит в группу СмартХолдинг, увеличила свою долю в акционерном капитале Regal Petroleum plc,
публичной компании, акции которой котируются на альтернативной
площадке Лондонской фондовой биржи, с 54% до 82,65%.
Пакет акций в размере 91868182 шт. был выкуплен у крупного акционера Regal
Petroleum plc компании KYLESTONE LIMITED в рамках реализации стратегии развития
бизнеса Смарт-Холдинга по добыче углеводородов. Pelidona Services Limited не намерена
продолжать дальнейший выкуп акций на рынке. Результаты сделки не повлияют на
корпоративное управление Regal Petroleum и на ее статус публичной компании. Не
планируется никаких изменений в совете директоров. Regal Petroleum показывает хорошие
результаты деятельности и продолжит оставаться основой газодобывающего направления
Смарт-Холдинга. Стратегия его развития предусматривает как органический рост бизнеса
путём наращивания добычи на существующих месторождениях, так и приобретение новых
активов. Результатом реализации этой стратегии должна стать максимизация совокупного
дохода всех акционеров бизнеса. Смарт-Холдинг уверен, что более глубокая интеграция с
публичными площадками размещения акций является инструментом повышения
капитализации, даст газодобывающему бизнесу большую устойчивость и откроет дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества с новыми институциональными инвесторами. C 2011 г. Смарт-Холдинг в рамках стратегии, направленной на диверсификацию инвестиционного портфеля, развивает проекты в сфере добычи нефти и газа, а
также альтернативной энергетики. В 2012 году эти проекты были объединены в новое
перспективное бизнес-направление «Смарт Энерджи» (Smart Energy). Нефтегазовое крыло
Смарт-Холдинга представлено публичной британской компанией с активами в Украине
Regal Petroleum, а также украинской компанией «Укргазвыдобуток». …
Читать полностью >>>
По материалам Смарт-Холдинга
НАК "Нафтогаз Украины" привлекает инвестиции для
газа из истощенных месторождений
23.06.2019

Со слов главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, компания
планирует привлечь инвестиции от трех иностранных компаний и одной
украинской в развитие добычи газа из истощенных месторождений.
Среди квалифицированных компаний Baker Hughes (США), консорциумы
"Энергетической инженерии Синьцзян Бейкен" и "Нефтяной инженерии Чжуншу Шэнли"
(КНР), Expert Petroleum Solutons SRL (Румыния), а также совместное предприятие
"Полтавская газонефтяная компания". «Суть таких соглашений - мы предоставляем
месторождения и инфраструктуру, партнеры - вкладывают собственные средства в их
развитие, применяют прогрессивные технологии интенсификации и передают нам
добытый газ по согласованной цене. Сейчас мы завершили квалификацию - дальше
заключим с потенциальными партнерами соглашения о неразглашении коммерческой
тайны и предоставим им всю необходимую информацию», - сообщил Коболев. Ранее также
сообщалось, что американская компания Trident Acquisitions Corp заявляет о готовности
вложить $1 млрд инвестиций для разработки участка "Дельфин" на условиях Соглашения о
разделе продукции (СРП) на шельфе Черного моря. Также греческая энергетическая
компания Flow Energy & Environmental Operations S.A готова вложить более миллиона евро
в добычу газа и нефти в Украине. Польская компания UNIMOT подала заявку на заключение
соглашения о разделе продукции (СРП) на Ивановском участке в Харьковской области.
UNIMOT может претендовать на эту площадь в партнерстве с компанией,
специализирующейся на разведке и добыче. Ранее 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. Ранее
также стало известно, 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 inventure.com.ua
Держгеонадр виставили на аукціон нафтогазові
ділянки за 55 млн грн
24.06.2019

Державна служба геології та надр (Держгеонадр) України
призначила на 16 вересня 2019 року четвертий нафтогазовий аукціон. Про
це повідомив керівник служби Олег Кирилюк.
Аукціон відбудеться через систему електроних торгів в системі Prozorro.
Держгеонадр виставить три лоти: Яворівська площа (Львівська обл.), Таталівська площа
(Чернівецька обл.) та Приазовське газове родовище (Запорізька обл.). Сумарна стартова
вартість трьох спецдозволів на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку –
більше 55 млн грн. Стартова ціна Яворівської площі – 6,502 млн грн, Таталівської площі –
26,153 млн грн, Приазовського газового родовища – 22,66 млн грн. За словами Кирилюка,
найпривабливішим лотом вважається Приазовська ділянка в Запорізькій області, де
глибина залягання ресурсу газу досить доступна для видобутку. Нагадаємо, 18 червня
відбувся третій нафтогазовий аукціон Держгеонадр через Prozorro. Лідером торгів стало АТ
“Укргазвидобування” (100% державної НАК “Нафтогаз України”), яке виграло сім з дев’яти
лотів вартістю близько 90 млн грн. Ще двоє торгів відмінили через брак учасників.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр
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В оселях громад на Львівщині реалізували проект
з енергоефективності

Фірми з оточення депутатів "захопили" паливні підряди
"Укрзалізниці" та Міноборони

25.06.2019

На Львівщині у школах, народних будинках та оселях місцевого
населення замінили лампи розжарювання на нові енергоощадні
світлодіодні лампи. Проект з енергоефективності відбувся в
Старосамбірському районі.
Сучасні світлодіодні лампи громадам подарувала компанія ДП «Юсенко Україна», що
входить в групу Cadogan Petroleum, британської нафтогазової компанії, яка веде діяльність
в цьому районі. Cтарі лампи розжарювання компанія утилізувала. Ініціатори проекту
залучили три селища з близько 500 домогосподарствами, школами і громадськими
установами. Така соціальна ініціатива мала мету покращити екологічний стан Львівського
регіону та скоротити фактичні викиди в перерахунку до СО2, а також зменшити витрати на
електроенергію таким установам та населенню. «Цей проект відбувся у рамках ширшого
зобов’язання Cadogan та сприяв підтримці навколишнього середовища та зменшенню
вуглецевого сліду», - розповів головний виконавчий директор Cadogan Petroleum Гвідо
Мікелотті під час запуску даного проекту. «Ціль, яку ми ставили перед цим проектом –
забезпечити будівлі соціальної сфери – школи, громадські об’єднання, народні будинки та
місцеве населення, які входять в Страшевицьку сільську раду, енергозберігаючими
засобами освітлення. Наша компанія також взяла на себе утилізацію старих ламп. Ми, як
соціально-відповідальна компанія, розуміємо важливість інвестицій в громади, частиною
якої ми є», - додав генеральний директор українського офісу компанії Андрій Білий. У
рамках проекту з енергоефективності компанія видала понад 3200 ламп місцевому
населенню. Ініціатива отримала схвальні відгуки від місцевого населення. «Збільшення
заходів з енергоефективності – важливий елемент для формування економічно сильних,
енергонезалежних та заможних громад. Така ініціатива значно знижує комунальні витрати
для населення. Завдяки цьому проекту продуктивність та конкурентоспроможність
територій завдяки економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів підвищилась», зазначила голова Старосамбірської районної ради Тетяна Терлецька. «Ми вже бачимо перші
позитивні результати, хоча ще зарано робити висновки проекту ще зарано. Просвітницька
діяльність щодо теми енергозбереження серед місцевого населення отримала позитивні
відгуки від громад. Розуміння того, що енергія має використовуватись ефективно та кроки,
які можуть для цього робити звичайні люди – актуальне питання як для України, так і
всього світу», — наголосив Андрій Білий.
Cadogan Petroleum – британська незалежна нафтогазова компанія, що котирується
на Лондонській фондовій біржі та працює в Україні з 2006 року. Компанія займається
проведенням геологічної розвідки та експлуатації ліцензійних ділянок в Україні.
Поточна виробнича діяльність компаній групи Cadogan зосереджена на двох
ділянках передкарпатського прогину, що розташовані у Львівській області. Cadogan
Petroleum — великий інвестор та роботодавець в регіоні, який співфінансує та
реалізовує різноманітні соціальні проекти для громад, включаючи, але не
обмежуючись проектами енергозбереження та зменшення викидів, ремонту доріг та
об’єктів інфраструктури, газифікації сіл тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами Cadogan Petroleum
 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

18.06.2019

В останні декілька років постачання олив та мастильних матеріалів
"Укрзалізниці" та Міністерству оборони майже повністю монополізували
кілька компаній. Про це йдеться у розслідуванні ЕП.
Саме з впливом нардепів Олександра Грановського та Олександра Пономарьова
співрозмовники ЕП пов'язують успіх цих фірм. Перша компанія - ТОВ "Агрінол". Вона
випускає оливи на базі бердянського заводу "Азмол", який до 2016 р. належав "Нафтогазу
України". "Завод контролюють родичі колишнього "регіонала", а нині депутата від "Волі
народу" Олександра Пономарьова. Він і сам відкрито виконував роль адвоката сімейного
бізнесу у скрутні моменти", - йдеться у статті. Постачанням продукції "Агрінолу" займаються офіційні дилери компанії. Найчастіше для цього використовується фірма "Міроіл". У її
активі - величезна кількість виграних останніми роками державних замовлень на мільйони
грн. Інший фаворит, як зазначає автор, київський завод КSM. Його продукцію продають
фірми з групи "Трейд коммодіті", яка у 2016 р. стала активним учасником держтендерів. У
2018 р. на неї припадало 35% поставок пального Міноборони, а у 2017 році цей показник
становив 60%. Приблизно такий же успіх компанія демонструє і в тендерах "Укрзалізниці":
у 2018 р. на неї припало 40% постачань, у 2017 р. - 50%. "Коммодівців" пов'язують з
оточенням народного депутата від БПП, "адвоката Харкова" Олександра Грановського. У
2017 р. бізнесмен Андрій Адамовський, відомий співпрацею з Грановським, заявив, що є
"одним з інвесторів" цієї компанії. Другим інвестором був названий Володимир
Трофименко. Сам депутат спростовував свою причетність до компанії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Сеть «БРСМ-Нафта» открыла новый
АЗК под Киевом
24.06.2019

Сеть «БРСМ-Нафта» открыла новый автозаправочный комплекс в с.
Подгорцы, Киевская область, Обуховский район. Об этом сообщает прессслужба компании, передает enkorr.com.ua
Комплекс выполнен в новом формате. Зона обслуживания автомобилей имеет
автомобильную развязку, навесную конструкцию с информационными LED-панелями и
мультитопливные колонки. На АЗК также расположен пристанционный маркет. В марте
«БРСМ-Нафта» открыла новый автозаправочный комплекс в Киеве по улице Луговая, 13.
Напомним, c 1 августа 2018 года «БРСМ-Нафта» прекратила аренду 63 АЗС, принадлежащих
Эдуарду Ставицкому. Это решение основатель сети Андрей Биба объяснил постоянными
попытками его бывшего партнера отнять у него торговую марку «БРСМ-Нафта» и
принадлежащую ему долю сети. Дебрендинг этих станций закончился до 5 сентября. В
результате сеть под брендом «БРСМ-Нафта» сократилась с 196 до 135 единиц. Во втором
полугодии 2018-го Андрей Биба начал энергично искать активы для восстановления
утраченных позиций. Сохранив право на бренд БРСМ, уже к концу 2018 г. его бизнес
разросся до 150 объектов: за год пять станций было построено, на 15 преимущественно
арендованных АЗС проведена реконструкция.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Верховний Суд відправив на новий розгляд спір
Новинського і WOG на 266 млн грн

Дефіцит коштів "Укртрансгазу" може призвести
до дефолту компанії
18.06.2019

Дефіцит коштів оператора газотранспортної системи компанії
"Укртрансгаз" може призвести до дефолту компанії. Про це Українським
Новинам повідомила прес-служба "Укртрансгазу".
У прес-службі зазначили, що головними загрозами у зв'язку з дефіцитом коштів є
дефолт оператора ГТС, зменшення імпорту та видобутку газу, отже падіння темпу
закачування, що може призвести до того, що Україна не встигне накопичити достатньо газу
в ПСГ до опалювального сезону 2019/20. При цьому поточних обсягів газу, які раніше були
придбані за допомогою системи публічних закупівель ProZorro вистачить для роботи ГТС
до 25 червня. Крім того, в "Укртрансгазі" відзначили, що вирішенням виниклої проблеми
повинні займатися в Кабміні та Національній комісії держрегулювання енергетики і
комунальних послуг (НКРЕКП). Прес-служба "Укртрансгазу" не уточнила потребу компанії в
технічному газі. Водночас джерело Українських Новин в Кабміні повідомило, що мова може
йти про 250 млн. кубометрів/місяць. В 2018 році "Укртрансгаз" збільшив чистий збиток на
31,4% або на 7,797 млрд гривень до 32,627 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом
2017 року (24,83 млрд гривень). Чистий дохід від реалізації продукції в 2018 році
скоротився на 1,7% або на 868 млн гривень до 50,313 млрд гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
 РИНОК НАФТИ
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ НАФТОПРОДУКТІВ

Украина за 5 мес. увеличила импорт
нефтепродуктов на 19%

24.06.2019

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу ТОВ “Сантос Капітал”,
скасував постанову Північного апеляційного госпсуду від 02.04.2019 та
передав справу №910/6706/17 на новий розгляд у суд апеляційної інстанції.
Як писав Finbalance, 2 квітня Північний апеляційний госпсуд частково задовольнив
апеляційну скаргу Спільного українсько-англійського підприємства "Західна нафтова
група" у формі ТОВ та скасував рішення Госпсуду м. Києва від 08.06.2017, яким частково
було задоволено позов ТОВ "Сантос Капітал" та стягнуто солідарно з СП "Західна нафтова
група" і ТОВ "Золотий Екватор" заборгованість по кредитному договору №0041/06/22-KL
від 29.11.2006 на суму 266 млн грн. Крім того, суд апеляційної інстанції закрив
провадження у цій справі (№910/6706/17). За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром
ТОВ “Сантос Капітал” є Вадим Новинський. СП "Західна нафтова група" і ТОВ "Золотий
Екватор" пов’язані з мережею АЗС WOG, яка підконтрольна групі “Континіум” (її
бенефіціари - нардеп Степан Івахів, бізнесмен Сергій Лагур, Роман та Софія Єремеєві - діти
покійного нардепа Ігоря Єремеєва). Суди встановили, що умовами Рамкового договору
сторони погодили реструктуризацію заборгованості перед банком у формі переведення
заборгованості перед банком на нові юридичні особи (ТОВ "Золотий екватор", МПП "ВК
Імпекс") та прощення заборгованості (СП "Західна нафтова група" та ПАТ "Роздільний
керамічний завод"), що існувала перед ТОВ "Сантос Капітал", по мірі погашення
заборгованості новими юридичними особами (ТОВ "Золотий екватор", МПП "ВК Імпекс"), а
встановлення ціни придбання права вимоги за кредитними договорами в розмірі 1 (однієї)
гривні свідчить, що сторони мали на меті лише документально оформити переведення
боргу, і дана ціна вказує на фактичне прощення боргу. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Потери бюджетов от теневого рынка нефтепродуктов
в Украине составляют около 10 млрд грн

19.06.2019

Украина за 5 мес. т.г. импортировала 3 млн 238,778 тыс. тонн
нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710), что на 19% больше, чем за
аналогичный период 2018 года (2 млн 721,064 тыс. тонн).
По данным ГФС, нефтепродукты импортированы на сумму $2 млрд 39,106 млн, что
на 17,3% больше, чем в январе-мае-2018 ($1 млрд 738,569 млн). Из РФ импортировано
топливо на $842,143 млн (доля - 41,3%), Беларуси - на $775,058 млн (38,01%), Литвы - на
$223,217 млн (10,95%), из других стран - на $198,688 млн (9,74%). Кроме того, по итогам
пяти месяцев Украина экспортировала 295,85 тыс. тонн (+45,1% к январю-маю-2018)
нефтепродуктов на общую сумму $132,966 млн (+27,9%). Стоимость поставленного в адрес
контрагентов из Греции топлива составила $45,016 млн, Латвии - $15,785 млн, Мальты $13,739 млн, из других стран - $58,426 млн. Как сообщалось, Украина в 2011 году
импортировала нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а экспортировала - на $3 млрд
338,668 млн, 2012 - на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 млн соответственно, 2013 - на
$6 млрд 418,318 млн и $810,772 млн, 2014 - на $6 млрд 698,287 млн и $510,596 млн, 2015 на $3 млрд 857,019 млн и $116,385 млн, 2016 - на $3 млрд 267,185 млн и $86,585 млн, 2017 на $4 млрд 159,033 млн и $180,851 млн, 2018 - на $5 млрд 540,93 млн и $249,616 млн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Читайте також: Як скандальні фірми захопили
паливні підряди "Укрзалізниці" та Міноборони >>>

26.06.2019

Нефтегазовая ассоциация Украины оценивает потери государственного и местного бюджетов в 2018 г. от теневого рынка нефтепродуктов в 10
млрд грн, сообщила президент ассоциации Неля Привалова.
По ее словам, решить эту проблему может ужесточение мер по контролю оборота
нефтепродуктов, в частности, введение лицензирования и усиление ответственности за
незаконные операции по торговле и хранению топлива. В этой связи она призвала Кабинет
министров не затягивать с принятием подзаконных актов для ввода лицензирования
хранения нефтепродуктов, что не только отсрочит наведение порядка в сфере торговли
топливом, но и может привести к правовому коллапсу.. По оценке ассоциации, в настоящее
время в Украине нелегально работает минимум 1,5 тыс. заправок, через которые
ежемесячно реализуется до 40 тыс. тонн топлива. Теневой рынок в сегменте дизтоплива
составляет около 20%, сжиженного газа – 50%. Как сообщалось, Верховная Рада перенесла
срок введения лицензирования хранения нефтепродуктов с 1 июля 2019 года на 1 января
2020-го, приняв законопроект №10359 за основу и в целом, однако президент не подписал
закон. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Компания "Интерпайп" не намерена привлекать кредиты до завершения
процесса реструктуризации задолженности

Металлурги дали прогноз по
производству в июле
18.06.2019

В июле т.г. украинские металлургические предприятия планируют
произвести 1,8 млн. т стали. Такой прогноз содержится в материалах ОП
«Укрметаллургпром» к ежемесячному итоговому совещанию.
При этом выпуск чугуна составит ≈1,8 млн. т, проката – 1,7 млн. т. Как сообщалось
ранее, на июнь «Укрметаллургпром» прогнозировал уровень производства чугуна порядка
1,9 млн. т, стали – 1,9 млн. т, проката – 1,7 млн. т. По уточненным в ходе балансового
совещания в ОП «Укрметаллургпром» данным, в мае произведено: чугуна – 1,68 млн т (91%
относительно апреля 2019 г.); стали – 1,83 млн т (94%); проката – 1,74 млн т (106%). За 5
мес. т.г. произведено: железорудного концентрата – 26,40 млн т (105% относительно
аналогичного периода 2018г); агломерата – 13,28 млн т (102%); окатышей – 9,04 млн т
(103%); кокса валового (6% вл.) – 4,42 млн т (98%); чугуна – 8,72 млн т (102%); стали –
9,27 млн т (107%); проката – 7,92 млн т (103%); трубной продукции – 0,48 млн т (107%). По
состоянию на 11 июня, из основных действующих производственных мощностей в
эксплуатации находятся 16 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновских печей, 11 из 16
конвертеров, 5 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки. ...
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам uaprom.info
Украинская металлургия показала небольшую
официальную прибыль
21.06.2019

Общая ситуация с прибыльностью предприятий отрасли
“Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий” в 2018 году резко изменилась.
Прибыль отрасли составила 689,6 млн грн, по сравнению с убытками в размере 9,8
млрд грн в 2017 г., сообщает Государственная служба статистики. По итогам 2018 г/ баланс
выглядит так: 76,8% предприятий отрасли получили прибыль в размере 34,5 млрд грн,
тогда как 23,2% компаний показали убытки на 33,8 млрд грн. Прибыль металлургов и
металлистов составляет всего 0,6% от показателя по всей украинской промышленности.
Финансовый результат до налогообложения отрасли составил 6,45 млрд грн, по сравнению
с убытками в размере 5,9 млрд грн в 2017 г. Финансовый результат металлургов и
металлистов составляет 4% от показателя по всей промышленности Украины. По итогам
2018 г. баланс финансовых результатов выглядит так: 77% предприятий отрасли получили
прибыль до налогообложения в размере 40,1 млрд грн, тогда как 22,8% компаний
показали убытки на 33,7 млрд грн. Основную часть прибыли и убытков получили крупные
предприятия - 33,9 млрд грн и 31 млрд грн соответственно. В 2018 г. уровень
рентабельности (убыточности) операционной деятельности предприятий отрасли
составил 1,6% (без изменений к 2017 году), всей деятельности - 0,1%. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

СМИ: Британский инвестфонд покупает польскую
ISD Huta Czestochowa
13.06.2019

Корпорация «ИСД» рассматривает возможность продажи польского
меткомбината ISD Huta Czestochowa частному инвестфонду, сообщили
несколько источников, знакомых с ситуацией, пишет агентство Platts.
Так, глава профсоюза предприятия Малгоржата Магьера сообщила, что переговоры
находятся, скорее всего, на продвинутой стадии и могут привести к продаже предприятия.
«Мы знаем, что есть инвестор, изучающий ISD Huta Czestochowa», - сказала она,
отказавшись назвать его имя. При этом она отметила, что переговоры завершатся в
ближайшее время. В то же время источник на рынке в Восточной Европе сообщил, что
польской Huta Czestochowa интересуется британский инвестфонд Greybull Capital. Как
сообщают рыночные источники, в последнее время электродуговая печь Huta Czestochowa
существенно сократила производство. По словам М.Магьеры, выпуск продукции находится
на низком уровне, а ряд рабочих либо уволились, либо выведены в простой. Один из
собеседников сообщил, что замедление производства на ISD Huta Czestochowa началось
месяц назад. По его мнению, собственники завода оказались на развилке: продавать актив,
согласиться на национализацию или ликвидировать его. Три года назад Greybull выкупил у
Tata Steel проблемный стальной бизнес в Великобритании за £1, проведя его ребрендинг в
British Steel и пообещав инвестировать несколько сот млн. фунтов в его восстановление.
Однако, в мае 2019 г. British Steel вошла в процесс обязательной ликвидации. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Генеральным директором DCH Steel Виталий Баш
возглавит также ДМЗ
19.06.2019

Гендиректор Днепровского металлургического завода (ДМЗ) станет
Виталий Баш, который в настоящее время уже возглавляет рудник "Сухая
Балка" и управляющую компанию DCH Steel.
Руководство DCH поблагодарило Геннадия Бергемана, ранее занимавшего пост
гендиректора ДМЗ, за успешную адаптацию завода к системе корпоративных стандартов
DCH. После приобретения предприятия группой DCН эта задача была поставлена перед ним
наблюдательным советом ЧАО "ДМЗ" 13 апреля 2018 г. при подтверждении его управленческих полномочий на переходный период. Виталий Баш приступит к выполнению обязанностей генерального директора Днепровского металлургического завода 19 июня 2019 г.
Решение руководства DCH о совмещении Башем позиций руководителя DCH Steel, ДМЗ и
"Сухой Балки" обусловлено потребностью обеспечить согласованную работу всех звеньев
этой бизнес-системы. В настоящее время экономический рост замедляется в глобальном
масштабе, что для высокоглобализированной металлургической отрасли закономерно
означает необходимость внедрения новых подходов к организации производства. А значит,
об интеграции в единую производственную цепочку всех технологических операций и
процессов от добычи руды до выплавки металла с прицелом на оптимизацию издержек и
повышение показателей экономической и финансовой эффективности, отметили в
компании. Виталий Баш в качестве генерального директора DCH Steel, ДМЗ и "Сухой Балки"
призван, прежде всего, решить задачу вертикальной интеграции предприятий горнометаллургического дивизиона. Кроме того, DCH Investment Management (управляющая компания
группы) и DCH Steel работают над программой комплексной и глубинной модернизации
добывающего и сталеплавильного бизнеса, за реализацию которой будет отвечать DСН
Steel. Напомним, что ранее группа DCH заявила о намерении в течение 5 лет вложить
порядка $150-300 млн в развитие технико-технологической базы ДМЗ и "Сухой Балки".
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК)
"Интерпайп" не намерена привлекать кредиты у финансовых организаций до
завершения процесса реструктуризации задолженности группы.
"Пока новые кредиты привлекать не планируем - нужно расплатиться с долгами", сообщил директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов. При этом он
отметил, что ситуация с завершением процесса реструктуризации задолженности пока без
изменений, не уточнив окончательные сроки завершения реструктуризации проблемной
задолженности. Как сообщалось, 11 января т.г. "Интерпайп" и координационный комитет
кредиторов подписали соглашение. При этом по сравнению с предложением кредиторов на
середину 2018 г. "Интерпайп" повысил ставку купона по новой шестилетней облигации на
сумму $310 млн до 10,25% с 9,35%. Другим изменением являлась возможность для
определенных банковских кредиторов конвертировать свой долг либо в новый кредит,
либо в новую облигацию, а не только в новую облигацию, как было предложено ранее. При
этом Морозов в ходе проходившей в Берлине 18-21 сентября выставки InnoTrans-2018
сообщал, что ТКК "Интерпайп" продолжает переговоры с кредиторами о реструктуризации
обязательств на $1,25 млрд. "Переговоры продолжаются. Мы официально обнародовали
наши предложения по реструктуризации. Наши кредиторы пошли думать. Сейчас они
собираются, обсуждают предложения для принятия решения", - констатировал тогда
собеседник агентства, добавив, что временных рамок для вынесения кредиторами решения
нет. Ранее инвесткомпания "Конкорд Капитал" со ссылкой на отчет агентства Reorg
Research сообщала, что ТКК "Интерпайп" во время встречи с кредиторами в Лондоне 17
июля представила предварительный план реструктуризации обязательств на $1,25 млрд.
Должник, в частности, предлагал конвертировать указанную задолженность в
шестилетние еврооблигации на $310 млн с купоном 9,35% годовых, а также два кредитных
транша: на $45 млн перед украинскими банками и на $45 млн перед международными.
Остальной долг будет списан. Держатели евробондов и международные банки также
получат ценные бумаги, выплаты по которым будут привязаны к EBITDA "Интерпайпа".
Украинские банки не получат соответствующих бумаг, в то же время у них будет меньшее
списание долга. Условия реструктуризации также предполагают наложение на
"Интерпайп" штрафа в размере $40 млн, если он допустит невыплату по новым евробондам
или кредитам перед международными банками.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компания "Донецксталь" намерена в 2019г инвестировать
в производство $100 млн
25.06.2019

Генеральная ассамблея Европейской ассоциации угля EURACOAL
приняла "Донецксталь", одним из акционеров которой является группа
"Метинвест", в состав полноправных участников.
"Это значит, что европейские коллеги высоко оценивают уровень развития нашей
компании и предприятий-партнеров, опыт и те амбициозные задачи, которые перед нами
стоят. Только в 2019 г. мы инвестируем в развитие и модернизацию $100 млн. А в течение
следующих пяти лет реализуем ряд проектов, которые позволят увеличить добычу вдвое.
Это новые вызовы и новые возможности для всего коллектива нашей компании", - сообщил
гендиректор компании Ильдар Салеев в Facebook. По его словам, членство в EURACOAL
позволит "Донецкстали" получить экспертную поддержку при переходе на европейские
стандарты, наладить обмен опытом с коллегами из ЕС, получить доступ к технологической
экспертизе лидирующих отраслевых институтов Великобритании, Германии, Польши,
Чехии и других государств, участвовать во внедрении передовых проектов в угледобыче и
обогащении. ЧАО "Донецксталь" - один из крупнейших инвесторов в добывающей отрасли
Украины. Основные инвестиции компании сосредоточены в проектах по развитию восьми
предприятий-партнеров, среди которых шахтоуправление "Покровское" и обогатительная
фабрика "Свято-Варваринская". EURACOAL (Европейская ассоциация угля и лигнита)
является ведущей европейской отраслевой организацией, включающей национальные
угольные ассоциации, объединения импортеров сырья, исследовательские институты и
отдельные компании из 18 европейских стран.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ГК «Метинвест» в апреле нарастил
EBITDA на 6%
27.06.2019

Выручка Metinvest B.V., материнской компании горно-металлургической
группы «Метинвест», в апреле 2019 г. снизилась на 7,5%, или на $77 млн, по
сравнению с предыдущим месяцем - до $954 млн с $1,031 млрд
Согласно предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным
результатам финансовой отчетности компании, показатель EBITDA по итогам апреля
составил $173 млн, что на 6% (на $11 млн) больше, чем в марте текущего года ($184 млн).
Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за
апрель 2019 года составила $53 млн (в марте - $46 млн), в том числе $1 млн - от участия в
СП («минус» $2 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $151 млн (в марте - $148
млн), в том числе от СП - $28 млн ($19 млн). Расходы управляющей компании - $2 млн ($8
млн). Общая выручка в апреле-2019 состояла из выручки метдивизиона в размере $791 млн
(в марте - $844 млн), горнодобывающего - $305 млн ($340 млн), внутригрупповые продажи
- $142 ($152 млн). Общая задолженность компании в апреле возросла на $72 млн по
сравнению с мартом - до $2,754 млрд с $2,682 млрд. При этом объем денежных средств
возрос на $113 млн - до $331 млн с $218 млн. Использованные в инвестдеятельности
денежные средства составили $60 млн, использованные в финансовой деятельности - $86
млн. Кроме того, «Метинвест» за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной
ДМК корпорации «ИСД») в апреле в объеме 127 тыс. тонн получил $61 млн, также от
перепродажи 223 тыс. тонн плоского проката - $121 млн, 53 тыс. тонн длинного проката $29 млн, 88 тыс. тонн чушкового чугуна - $33 млн, 54 тыс. тонн кокса - $17 млн.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Ferrexpo Жеваго стала единственным собственником
Полтавского ГОКа

Приватбанк выиграл суд в споре
Марганецким ГОКом

20.06.2019

Швейцарская Ferrexpo AG, которой принадлежало 99,11% акций ЧАО
"Полтавский ГОК" принудительно выкупило у миноритариев акции в
рамках процедуры squeeze-out и довело свою долю до 100%.
Согласно информации в системе НКЦБФР, размер доли Ferrexpo в ПГОКе до выкупа
акций составлял 99,11%, после выкупа - 100%. Как сообщалось, в мае Ferrexpo заявило о
принудительном выкупе у миноритариев акций в рамках процедуры squeeze-out по цене
34,24 грн каждая при их номинальной стоимости 9,96 грн - такая информация содержалась
в публичном безотзывном требовании. В прилагаемой к уведомлению структуре собственности предприятия уточнялось, что Ferrexpo AG, конечным бенефициаром которой
является Константин Жеваго, по состоянию на 1 апреля 2019 года принадлежала напрямую
99,1167% акций ЧАО "ПГОК". ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК),
основной актив группы Ferrexpo, по итогам работы в 2018 году увеличило чистую прибыль
на 19,1% по сравнению с предыдущим годом – до 5,08 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ЮГОК рапортует о завершении капремонта ещё одной
технологической секции

26.06.2019

Приватбанк выиграл суд в споре Марганецким горно-обогатительным
комбинатом по вопросу погашения рефинансирования. Об этом говорится в
сообщении банка, передает stockworld.com.ua
"Сегодня Приватбанк одержал уже очередную победу в Большой Палате Верховного
Суда в споре со своим имущественным поручителем по кредиту рефинансирования –
Марганецким ГОКом", - говорится в нем. Банку удалось убедить судей в обоснованности
своей правовой позиции и не допустить принуждения к погашению долга по одному из
кредитных договоров, заключенных с НБУ, что могло бы негативно отразиться на ликвидности Приватбанка. 11 июня Приватбанк выиграл суд в Большой Палате Верховного Суда
по делу по иску "Эрлан" к НБУ и Приватбанку об обязательствах Приватбанка погасить
задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ. Марганецкий ГОК вместе с
Орджоникидзевским ГОКом являются единственными производителями марганцевой
руды в Украине и контролируются группой "Приват" (бывших владельцев Приватбанка).
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

24.06.2019

На второй рудообогатительной фабрике ЮГОКа капитально
отремонтировали технологическую секцию №13, что стало одним из самых
масштабных инвестиционных проектов этого года.
Стоимость данного проекта составила почти 400 млн. грн. По словам генерального
директора Южного ГОКа Константина Федина, “за последние девять лет на комбинате
капитально отремонтировали 12 технологических секций. Согласно стратегии развития
предприятия, до 2022 г. планируем обновить все технологические секции на двух
фабриках”. К обновлению секции № 12 на ЮГОКе приступили осенью прошлого года.
Сообщается, что за время ремонта почти на всех технологических участках установили
новое оборудование. Среди новинок - высокоэффективные гидроциклоны от компании
Multotec. Их использование в технологии обогащения позволяет наиболее эффективно
выделять из сырья железо, что улучшает качество готовой продукции - железорудного
концентрата. Также отремонтировали железобетонные конструкции, заменили крышу
основного корпуса фабрики. Технологический персонал теперь работает в более
безопасных и комфортных условиях. ЮГОК является одним из ведущих украинских
производителей ЖРС. В 2018 г. на нем было получено 12,247 млн. т концентрата, на 0,2%
меньше, чем годом ранее, и 1,746 млн. т агломерата, что на 6,0% меньше, чем в 2017 г.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
ЗЖРК приобрел универсальную
машину для шахты

Никопольский завод ферросплавов сократил
выпуск продукции на 7,1%
28.06.2019

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) в
январе-мае 2019 года сократил выпуск продукции на 7,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - до 320,57 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в
среду, за отчетный период НЗФ снизил выпуск силикомарганца на 10,5% - до 291,98 тыс.
тонн, но нарастил ферромарганца - на 28,1%, до 19,55 тыс. тонн. Кроме того, завод
увеличил выпуск других ферросплавов в 2,4 раза - до 9,04 тыс. тонн. Как сообщалось, НЗФ в
2018 году увеличил выпуск продукции на 3,6% по сравнению с 2017 годом - до 788,98 тыс.
тонн, в том числе нарастил выпуск силикомарганца на 7,1% - до 735,69 тыс. тонн, однако
снизил ферромарганца - на 45,4%, до 40,14 тыс. тонн. Также завод увеличил выпуск других
ферросплавов в 9,3 раза - до 13,15 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Запорожский завод ферросплавов увеличил
выпуск продукции на 9,9%
28.06.2019

25.06.2019

Запорожский железорудный комбинат закупил многофункциональную машину для шахты и горных работ. Производитель – компания Herman
PAUS Maschinenfabrik GmbH – PAUS KRF40D (Германия), сообщает комбинат.
Работники участка №9 шахты «Эксплуатационная» уже оценили удобство новой
техники, которая позволит значительно снизить долю ручного труда. Машина предназначена для очистки железнодорожных путей, сварочных работ при текущем ремонте
шахтного оборудования и путей. Это первая техника такого рода на комбинате. Новый
«Паус» имеет комплект сменных инструментов, в том числе ковши для различных видов
работ, сварочный аппарат, гидромолот на стреле, ручной гидроударник. При необходимости, на машину можно домонтировать различный инструмент с гидроприводом. Дизельный
двигатель на 54 кВт обеспечивает автономность работы. «KRF40D прост по конструкции,
удобен в эксплуатации и техническом обслуживании. Производитель выполнил все
требования специалистов ЗЖРК по адаптации машины к нашим условиям работы», –
отметил заместитель главного механика комбината по горношахтной самоходной технике
Вячеслав Беспалко. Поставщик горной техники – компания «Цеппелин Украина».
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-мае 2019 года
увеличил выпуск продукции на 9,9% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года – до 112,6 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в
среду, за первые пять месяцев года завод нарастил выпуск силикомарганца на 15,8% - до
58,03 тыс. тонн, ферросилиция - на 6,1%, до 35,68 тыс. тонн, ферромарганца - на 2,1%, до
15,73 тыс. тонн. При этом предприятие снизило производство марганца металлического на
4% - до 3,16 тыс. тонн. Как сообщалось, ЗЗФ в 2018 г. снизил выпуск продукции на 7,2% по
сравнению с 2017 г. – до 246,19 тыс. тонн, в том числе нарастил выпуск силикомарганца на
0,3% - до 123,95 тыс. тонн, но снизил ферросилиция на 18,8% - до 75,44 тыс. тонн,
ферромарганца - на 4,2%, до 39,34 тыс. тонн. При этом предприятие также снизило
производство марганца металлического на 2,4% - до 7,46 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

S&P ухудшило прогноз рейтинга Ferrexpo Жеваго из-за
скандала с благотворительными взносами

Днепроспецсталь: итоги
мая 2019 г.

25.06.2019

Standard & Poor's Global Ratings понизило прогноз по рейтингу
Ferrexpo plc. на "негативный" из-за расследования пожертвований компании
в фонд Blooming Land и связанных с этим репутационных рисков.
Согласно сообщению агентства, в то же время S&P подтвердило долгосрочный
рейтинг Ferrexpo plc. на уровне "B". "Мы пересмотрели прогноз украинского производителя
железорудных окатышей Ferrexpo на "негативный", поскольку осуществленные ранее
пожертвования благотворительной организации в Украине могут привести к
репутационному риску. Мы понимаем, что расследование совета все еще продолжается. На
данном этапе нам не хватает достаточной ясности относительно серьезности проблем, если
таковые имеются, и сроков решения", – отмечается в сообщении. Вместе с тем S&P
констатирует, что эти вопросы не повлияли на деятельность Ferrexpo. "Кроме того, мы
отмечаем сильный баланс компании. Цены на железную руду, превышающие $100/тонна,
являются поддерживающими и должны смягчить некоторые потенциальные финансовые
последствия. Мы будем продолжать отслеживать любое влияние на деятельность
компании", – указывают в агентстве. Как сообщалось, в конце апреля международная
аудиторская компания Deloitte LLP отказалась от продолжения работы в качестве аудитора
британской Ferrexpo plc, контролирующей в Украине, в частности, Полтавский и
Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, ЕГОК). Как отмечал Bloomberg,
перед этим компания раскрыла разногласия между аудитором и советом Ferrexpo по
поводу роли мажоритарного акционера и генерального директора Константина Жеваго в
благотворительной организации Blooming Land. Ferrexpo заявила, что у ее правления есть
"единодушное мнение", что Жеваго не имеет влияния на благотворительность. Это
противоречило оценке Deloitte. Ранее Ferrexpo несколько раз откладывала публикацию
годового отчета за 2018 г. в связи с продолжающейся независимой проверки в отношении
благотворительных пожертвований компании в пользу Blooming Land. При этом 4 февраля
2019 г. был учрежден независимый комитет по проверке (Independent Review Committee –
IRC), который изучает осуществленные пожертвования Ferrexpo из-за расхождений,
содержащихся в банковских выписках. В начале февраля текущего года Ferrexpo
информировала, что ее аудиторы Deloitte LLP получили копии банковских выписок
непосредственно от благотворительного фонда Blooming Land в рамках процесса проверки
использования взносов, сделанных Ferrexpo. Blooming Land – это украинская
благотворительная организация, которая была создана с основной функцией координации
программы КСО группы и предоставляет медицинские и социальные услуги…
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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В мае 2019 г. ЧАО «Днепроспецсталь» сдало 18 440 т стали, что на
11,0% ниже уровня прошлого месяца. За этот же период на Предприятии
произведено 13 684 т проката, что на 5,4% больше, чем в апреле 2019 г.
Общая стоимость товарной продукции, произведенной в мае 2019 г., составила 775
626 тыс. грн. (в действующих ценах). Это на 0,3% выше показателя прошлого месяца. За 5
мес. 2019 г. на Предприятии сдано 90 774 т стали (на 15,5% меньше, чем в аналогичном
периоде 2018 года) и произведено 61 473 т проката (на 14,1% меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года). За 5 месяцев 2019 г. производство товарной продукции составило
3 636 624 тыс. грн., что на 11,5% меньше аналогичного периода 2018 г. По итогам работы за
период январь-май 2019 г. показатель рентабельности по заводу – отрицательный.
Читать полностью >>>
По материалам ЧАО «Днепроспецсталь»
Air Liquide і "Метінвест" підписали контракт на $25 млн з будівництва
повітророздільної установки на ММК
15.06.2019

Французька компанія Air Liquide і "Метінвест Холдинг" підписали
інвестиційний контракт на $25 млн з будівництва комплексу
повітророздільної установки на ММК ім.Ілліча.
Угоду підписали за участю президента України В.Зеленського гендиректор групи
"Метінвест" Юрій Риженков і віце-президент Air Liquide Ласад Джованні. На церемонії
підписання була присутня посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Документ передбачає
надання $25 млн. "Це перша частина великого проекту, який максимально підвищить
енергоефективність і зменшить викиди на підприємстві", - сказано в повідомленні. Вартість
всього проекту - $78,3 млн, під час його реалізації буде створено 1000 робочих місць. "Це
дуже важлива подія для України в цілому. Це зміцнить віру західного ринку в стабільність
країни", - сказав Зеленський під час відвідування ММК ім.Ілліча". Він додав, що підписання
контракту є важливим сигналом для інвесторів, які вкладатимуть кошти в Україну. Глава
держави також ознайомився з обладнанням підприємства, зокрема з роботою машини
безперервного лиття заготовок №4, побудованої в рекордні терміни - лише за два роки, і
відповідає європейським стандартам якості в питаннях екології. У свою чергу посол Франції
в Україні Ізабель Дюмон назвала підписання документа "важливим моментом економічного
і промислового співробітництва Франції та України".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Почему еще один российский миллиардер
прекратил торговать с Украиной

Алчевський меткомбінат не зміг відсудити 582 млн грн
переплати з податку на прибуток
24.06.2019

Другий апеляційний адмінсуд 13 червня частково задовольнив
апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС та скасував
рішення Харківського окружного адмінсуду в справі №520/742/19.
Мова йде про рішення, яким було задоволено позов ПАТ "Алчевський металургійний
комбінат" та зобов’язано ДФС підготувати висновок про повернення позивачу надміру
сплачений податок на прибуток у розмірі 582,2 млн грн (за 2008-2013 р.) та направити його
до Головного управління Держказначейства у м. Києві для виконання шляхом повернення
коштів з відповідного бюджету. При цьому суд апеляційної інстанції вирішив залишити без
розгляду позовні вимоги “Алчевського меткомбінату”, оскільки відповідний позов було
подано “з пропуском встановленого законом строку” (цитата). Як писав Finbalance,
02.04.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Спеціалізованої
державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у місті Донецьку
Міжрегіонального головного управління ДФС та залишив без змін постанову Донецького
окружного адмінсуду від 03.09.2015 та ухвалу Донецького апеляційного адмінсуду від
13.07.2016 (в справі №805/2615/15-а), якими на вимогу Корпорації «Індустріальна спілка
Донбасу» було визнано протиправною бездіяльність податкової інспекції, яка виразилась у
невиконанні заходів для повернення надміру сплаченого податку на прибуток
підприємства у розмірі 97,7 млн грн, та стягнуто з держбюджету вказану суму. У
держреєстрі серед співвласників Корпорації “ІСД”, як і “Алчевського меткомбінату”, вказані
Сергій Тарута та бізнесмен Олег Мкртчан (був затриманий у лютому російськими
силовиками в Москві). Основними ж контролерами групи вважаються структури, близькі до
російської держкорпорації “Внєшекономбанк” (власник Промінвестбанку).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Кримські окупанти віддали на приватизацію
"віджатий" в Ахметова завод
27.06.2019

Маріонетковий парламент Криму додав до плану приватизації
держмайна Керченський металургійний завод. Про це повідомляє Depo.Крим
з посиланням на "Примітки".
Проект відповідної постанови схвалили на засіданні "парламенту". "Пропонується
доповнити (план приватизації держмайна) в частині включення до переліку державних
унітарних підприємств, приватизація яких планується в 2019 році шляхом перетворення на
господарські товариства, ГУП "Керченський металургійний завод"", - сказано в
пояснювальній записці до проекту постанови. Балансова вартість заводу на 1 січня 2018
року оцінена в 1,5 млрд рублів. На заводі числиться 1344 працівника. У березні 2017 року
кримські "власті" ухвалили рішення примусово викупити два заводи в окупованій Керчі, які
належали фірмам, афільованим з українським олігархом Рінатом Ахметовим - Керченський
стрілочний завод і Керченський металургійний комбінат. Перший займається ливарним
виробництвом, створюючи стрілочні переводи для залізничної колії, другий - виробляє
сталевий емальований посуд і вироби з пластмаси. Одночасно самопроголошеним "главою"
Криму було підписано розпорядження про створення ГУП "Керченський металургійний
завод", до якого увійшло майно двох заводів після примусового викупу, а також перейшли
всі працівники цих двох підприємств.
Читати повністю >>>
За матеріалами krym.depo.ua

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ЗОЛОТО & ІНШІ ПОЛІМЕТАЛИ

Інвестиційна компанія Avellana Gold показала нову фабрику на
Мужіївському родовищі поліметалів
24.06.2019

Компанія Avellana Gold, що інвестує в розробку Мужіївського
родовища поліметалів на Закарпатті, побудувала нову фабрику та
відновлює шахти. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Також інвестор впроваджує масштабний проект для відновлення екологічного стану
в регіоні. Востаннє Мужіївське родовище поліметалевих руд функціонувало понад 10 років
тому. Компанія Avellana Gold, яка у 2016 році почала інвестувати у родовище, побудувала
сучасний інженерний об’єкт для безпеки та екологічності подальших робіт з видобування.
«Перша частина реалізації нашого проекту – це масштабний екологічний проект, адже
завдяки спеціальній технологічній схемі відвали будуть очищені на 85-90% від важких
металів. А замкнутий цикл виробництва дозволить повторно використовувати 85% води
від потрібної кількості», – розповів Андрій Смолін, голова українського представництва
Avellana Gold. Під час наступного етапу інвестиційного проекту Avellana Gold повністю
відновить роботу Мужіївського родовища. Сучасна збагачувальна фабрика знизить потреби
країни в імпорті цинку, свинцю і дорогоцінних металів. «З виробничою потужністю проекту
Avellana Gold 500 тис. т. на рік, обсяги реалізації цинку повністю перекриють імпорт свинцю
в Україну та на більше ніж 50% – імпорт цинку. Ефективність видобутку дорогоцінних
металів збільшиться у майже десять разів порівняно з попереднім проектом розробки
Мужіївського родовища», – зазначає Андрій Смолін. Запуск збагачувальної фабрики
забезпечить роботою близько півтисячі мешканців регіону. «Один із напрямків роботи
Avellana Gold – це розвиток місцевих громад, покращення інфраструктури, а також сплата
податків до місцевого і державного бюджетів від 3,5 млн доларів на рік. Зокрема це плата за
користування надрами, з якої майже 1млн доларів залишиться у місцевому бюджеті, та ще
до 500 тис. надійде від податку на прибуток. В цілому прогнозовані фіскальні платежі
працюючого підприємства – на рівні 10 млн доларів на рік», – підкреслює Андрій Смолін.
Avellana Gold – міжнародна інвестиційна компанія, що займається розвідкою і
розробкою родовищ корисних копалин в Україні та країнах Східної Європи. У 2016
році компанія відновила реалізацію проекту Мужіївського родовища. Загальний
обсяг інвестицій – понад 150 млн доларів. Компанія придбала підприємства
«Карпатська рудна компанія» і «Західна геологорозвідувальна компанія», що
володіють спеціальними дозволами на видобуток і розвідку поліметалічних руд в
Західній Україні (Мужіївське, Берегівське і Квасівське родовища).
Детальніше >>>
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Російська металургійна компанія «Северсталь» мільярдера Олексія
Мордашова більше не продає метал в Україні. НВ Бізнес розбирався чому це
сталося і що це означає для українського ринку металлопрокату.
Мордашов - один з найбагатших росіян, основний акціонер групи «Северсталь».
Forbes оцінює його статки в $20,5 млрд. В Україні російський мільярдер був власником
заводу «Дніпрометиз» (Дніпро) і металоторговельної компанії «Северсталь Дистрибуція»
(Київ), яка донедавна успішно імпортувала плаский прокат. І входила в топ-10
металоторговельних компаній України. В кінці 2017 року власником «Дніпрометизу» став
український бізнесмен Сергій Тігіпко. Днями стало відомо, що і торгова компанія Олексія
Мордашова припинила поставки металопрокату в Україну. НВ Бізнес дізнався чому це
сталося, і як втрата великого гравця відіб'ється на українському ринку сталевої продукції.
Що сталося. Керівник дистрибуційної мережі дивізіону «Серверсталь Російська
сталь» Тимур Юдічев в інтерв'ю журналу «Металлоснабжение и сбыт» (РФ) повідомив, що
компанія згорнула продажі в Україні. «Треба визнати, що через економічні ризики нам
довелося піти з ринку України», - розповів Юдічев, не уточнивши коли саме це сталося. За
даними російської компанії, минулого року вона продала в Україні 78 тис. тонн сталевої
продукції (-11% рік до року). На початку 2019 року «Северсталь» залишалася одним з
найбільших гравців на українському ринку плоского прокату. На сайті «Северсталь
Дистрибуція» - підрозділу групи «Северсталь», який відповідає за продажі - немає новин
про припинення роботи в Україні. Але контактні дані українських офісів з недавніх пір
знаходяться в розділі «Європа» з головним офісом в столиці Латвії Ризі. Телефони в Києві та
Дніпрі мовчать. НВ Бізнес відправив запит до прес-служби «Северсталі», проте на момент
публікації статті компанія не надала відповідь про причини припинення роботи в Україні.
Українські металоторгівці кажуть, що з кінця березня російська продукція припинила
надходити в Україну. Причина - розширення українських санкцій проти РФ. Нагадаємо, 21
березня президент України Петро Порошенко затвердив оновлений список санкцій щодо
фізичних і юридичних осіб. У ньому тоді з’явилося ВАТ «Северсталь» (Череповець, РФ)
Олексія Мордашова. Відносно компанії терміном на три роки введені такі санкції:
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися
належним йому майном; обмеження торгових операцій; запобігання виведенню капіталів
за межі України. Серед дочірніх підприємств, в офіційній звітності «Северсталі» вказані ТОВ
«Северсталь Дистрибуція» (Київ) та SIA «SEVERSTAL DISTRIBUTION» (Рига, Латвія, єдиний
засновник української компанії). Після введення санкцій українські споживачі не змогли
купувати російський прокат. «Кілька великих партій оцинковки вже приїхали на територію
України, але їх не змогли розмитнити. І „Северсталі“ довелося повертати гроші
замовникам», - згадує представник компанії-переробника оцинкованого прокату, який
попросив не називати його ім'я. Два представника українських металоторговельних
компаній також на умовах анонімності повідомили, що на ринку ще доступний прокат
«Северсталі». «Але це непродані залишки, ввезені раніше. Нових поставок немає», - уточнив
топ-менеджер великого мережевого металотрейдера.
Хто замість них. Незважаючи на те, що в Україні зараз працює три великі
металургійні комбінати, які виробляють плоский прокат («Запоріжсталь», ММК ім. Ілліча і
«Азовсталь»), на наш ринок імпортується чимало листа і рулонів. За даними Державної
служби статистики (Держстат) минулого року в Україну імпортовано 736 тис. тонн
плоского прокату на $606 млн. З них 253 тис. тонн ввезено з Російської Федерації на $165,5
млн. Справа в тому, що сортамент плоского прокату, який можуть випускати українські
меткомбінати, не покриває всі потреби ринку. Особливо в частині рулонів з покриттями.
Опитані українські металотрейдери кажуть, що «дочка» «Северстали» була найбільш
помітна саме в сегменті оцинкованого рулонного прокату. Але в її «портфелі» також були
поставки гарячо-і холоднокатаних сталевих листів і рулонів без захисних покриттів. За
інформацією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» в 2017 р. виручка ТОВ «Северсталь
Дистрибуція» збільшилася на 54% до 1,44 млрд грн. Компанія входила в топ-10 металотрейдерів України. В Українському центрі сталевого будівництва (УЦСС) підрахували, що
минулого року в Україні було продано 312 тис. тонн оцинкованого рулонного прокату. У
тому числі імпорт - 125 тис. тонн. За оцінками ТОВ «Метінвест-СМЦ» в 2018 році на
український ринок з Росії потрапило 24 тис. тонн оцинкованого плоского прокату в
рулонах - це майже 19% всього імпорту, який в компанії оцінили в 129 тис. тонн. У березні
поточного року представники «Метінвесту» відзначали, що за 5 років поставки
«оцинковки» з РФ в Україну збільшилися більш ніж в два рази. Таке різке зростання
поставок з-за кордону призвело до того, що восени минулого року Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України ініціювало антидемпінгове розслідування
відносно оцинкованого сталевого прокату походженням з Китаю та Російської Федерації.
Так що і без санкцій частка російського прокату вже найближчим часом могла істотно
скоротитися. Через введення мит. Хто ж замінить російську продукцію? Великі
переробники, які за даними НВ Бізнес, закуповували саме прокат «Северсталі» відмовилися
коментувати ситуацію. Але більшість опитаних учасників ринку металопрокату впевнені,
що українські споживачі зможуть оперативно переорієнтуватися на інших постачальників.
«Якість і ціну російського продукту можна порівняти з продукцією, яка виробляється в
Словаччині на US Steel Kosice або на турецьких заводах. Думаю, що саме вони займуть нішу
росіян. Крім того, на ринку може збільшитися і частка українського прокату (ММК ім Ілліча,
Модуль-Україна, Юністіл), - говорить Сергій Семенов, директор ТОВ «Стройпартнер», яке
займається продажами виробів з пофарбованого і оцинкованого плоского прокату.
Криворозьский "Юністіл" (з 2018 р. є частиною Групи Метінвест) останні два роки нарощує
обсяги виробництва. А в нинішньому році менеджмент підприємства має намір освоїти
випуск оцинкованого прокату завтовшки 1,5-2 мм, що дозволить перекрити частину
сортаменту, який раніше ввозили з Росії. Чи позначиться на вартості металопрокату
прощання з українським ринком компанії Олексія Мордашова? Компанія вела досить
агресивну цінову політику. Але, швидше за все, різких змін очікувати не варто. І пов’язано
це зі зниженням бізнес-активності в рік подвійних виборів в Україні. Багато інвесторів ще в
кінці минулого року сповільнили або відклали реалізацію своїх планів. Спочатку вони
чекали підсумки президентських перегонів. Тепер стежать за парламентською кампанією. А
попит на металопрокат та іншу продукцію відкладається на майбутнє.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

Ролик можна переглянути за посиланням >>>

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

За матеріалами Avellana Gold
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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

ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ ЗІ СКЛА)

Звіт про сталий розвиток Vetropack
в 2018 році

Bayer інвестує 5 млрд євро в пошуки
альтернативи гліфосату
20.06.2019

Впродовж наступних 10 років фармацевтична і агрохімічна компанія
Bayer має намір інвестувати близько 5 млрд євро у пошуках альтернатив
спірному гліфосату. Про це пише farmer.pl.
«Гліфосат продовжуватиме відігравати важливу роль у сільському господарстві та
асортименті, пропонованому компанією Bayer», — нещодавно повідомили в компанії Bayer.
Разом з тим, компанія хоче приділити велику увагу пошуку інших методів боротьби з
бур’янами. Нагадаємо, у 2018 році Bayer придбала компанію Monsanto за 63 млрд євро. На
сьогодні в Сполучених Штатах тисячі людей, які страждають від раку, пред’являють позов
до компанії, зокрема через гербіцид Раундап. Компанія відчула серйозні наслідки цих
юридичних суперечок, хоча досі немає офіційних даних про шкідливість цього гербіциду до
здоров’я. Наразі концерн прагне до встановлення більш високих стандартів продукції. «Ці
кошти є результатом висновків, які ми дістали через рік після придбання Monsanto.
Компанія планує запустити пілотний проект і запросить до нього дослідників, громадських
організацій та журналістів. Активна участь має на меті допомогти підготуватися до
повторного випуску гліфосату в ЄС. У той же час, до 2030 року компанія має намір
зменшити вплив на навколишнє середовище на 30%. З цією метою планується розробити
нові технології, які допоможуть зменшити кількість використовуваного бору та
забезпечити його більш точне застосування», — заявляють в Bayer. Компанія Deutsche
Bahn, яка є найбільшим покупцем гліфосату в Німеччині (близько 65 тонн на рік), також
оголосила, що шукає шляхи скорочення обсягів використання гербіциду, для прикладу,
шляхом відмови від його використання для очищення залізничної мережі від бур’янів.
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com
В Армянске ждут новых кислотных выбросов
«Крымского титана»
21.06.2019

Завод «Крымский титан» может быть остановлен, если увеличится
объем испарений из его кислотонакопителя. Об этом заявил российский
глава Крыма Сергей Аксенов, сообщил портал krymr.com
Тем не менее он подчеркнул, что жара в Крыму не привела к ухудшению
экологической ситуации в районе предприятия. В свою очередь, жители Армянска в
соцсетях жалуются на плохое самочувствие и ухудшение экологической обстановки в
городе. Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
сообщило, что с 10 по 19 июня уровень загрязнения воздуха в районе Армянска и
Красноперекопска определялся как повышенный. Крымский эколог Маргарита
Литвиненко предлагает не доверять официальным источникам, которые делают заявления
о ситуации в Армянске: «Тому, что говорят сейчас местные власти, мягко говоря, стоит не
совсем доверять. Даже когда была такая катастрофа, как в прошлом году в августе,
говорили, что все нормально, все хорошо, пока не дошли до самой критической точки,
когда уже нельзя было не признавать. Так что нужно делать выводы, не из официальных
источников черпая информацию, а в основном смотреть и слушать, что говорят местные
жители и специалисты, которые понимают процессы на заводе – и только в третью очередь
читать, что публикуют местные власти. Я верю, что сейчас тоже может быть
неблагоприятная ситуация, скорее всего, из-за недостатка воды. Возможно, работы ведутся,
деньги направлены, но даже очистные сооружения проблемы не решат». Главный
специалист отдела нормирования атмосферного воздуха Департамента экологии и
природных ресурсов Херсонской областной государственной администрации Татьяна
Дурягина отмечает, что в Каланчакском и Чаплинском районах в последние два месяца
проводили мониторинг загрязнения воздуха. «Это выездная лаборатория Государственной
службы по чрезвычайным ситуациям Украины, и нарушения по веществам, которые они
исследовали, не было выявлено. Территория Херсонской области не загрязнена особо,
потому что ветры, в основном, дуют северные, то есть все загрязнение от «Крымского
титана» попало на Армянск. На контрольно-пропускной пункт «Каланчак» был разовый
выброс, после этого только один раз было зафиксировано превышение уровня
сероводорода. Что до строительства очистных сооружений, о котором пишут, все будет
зависеть от технологии, которую будут использовать, и от уровня очистки воды. Если
уровень очистки будет недостаточный, будет загрязнено русло Северо-Крымского канала.
Возможно, его будет вообще нельзя эксплуатировать», - говорит Татьяна Дурягина. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами krymr.com

ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Українські шини продаватимуть
в США
25.06.2019

ROSAVA вийшла на ринок США: українські шини тепер можна
придбати в Каліфорнії. Відтепер українські шини торгової марки ROSAVA та
PREMIORRI продаватимуться в Каліфорнії.
“Українські шини TM ROSAVA та TM PREMIORRI можна купити в Каліфорнії! Наші
американські партнери – компанія “PRESTIGE TIRES” відкрили шинний центр в м.Фаунтін
Валі. Водіям запропоновані літні та всесезонні моделі шин у широкому асортименті та
розмірному ряду, – йдеться в повідомленні. Зазначимо, що близько 45% виготовленої
продукції йде на внутрішній ринок – 55% на експорт. В Україні завод займає 40% частки
ринку в групі легкових шин. Компанія реалізує свою продукцію в шість десятків країн світу.
В експортних продажах третю частину займає ринок Європейського Союзу.
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
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Щороку Група Vetropack публікує Звіт для інформування ділових
партнерів, клієнтів та громадськості про свою економічну, екологічну та
соціальну діяльність. Про це повідомляє Асоціація «Скло України»
Екологічно збалансоване управління бізнесом є невід'ємною частиною корпоративної філософії Vetropack. Вдосконалення дозволяє відповідати очікуванням зацікавлених
сторін і зміцнювати свої позиції на ринку. Щоб клієнти отримували найбільш прозорий
звіт діяльності, Група постійно аналізує життєвий цикл кожного із своїх продуктів «від
колиски до колиски», функція відстеження життєвого циклу продукції наразі є дуже
популярною серед клієнтів. Vetropack прикладає усі можливі зусилля, щоб зменшити вплив
виробництва на навколишнє середовище шляхом інвестування в розробку продуктів,
логістику, заходи по збільшенню частки склобою під час виробництва, а також заощаджуючи споживання енергії плавильними печами. У 2018 р. частка склобою, використаного для
виробництва зеленого скла становила 61%, для виробництва бурштинового і прозорого 50
і 43% склобою відповідно. На деяких скозаводах вторинне скло становило 83% від
сировини. В цілому, в 2018 році було спожито 2499 ГВтч енергії. Теплова енергія для печей
становить понад 60% від загального обсягу викидів парникових газів в процесі виробництва. Усі відгуки клієнтів служать стимулом для процесу навчання в Vetropack. Такий відкритий діалог допомагає Групі безперервно працювати над вдосконаленням своїх продуктів. У
той же час компанія приділяє особливу увагу інформованості клієнтів щодо якості своєї
продукції, яку заводи виготовляють під корпоративним гаслом «один бренд - одна якість».
У 2018 році Vetropack сконцентрувався на всебічному аналізі всіх процесів якості, але не
збільшуючи їх кількість, а навпаки оптимізуючи ці процеси. Якість і безпека продукції, як і
екологічний менеджмент, є невід'ємною частиною управління якістю Vetropack. Для великих клієнтів інформація про вплив на навколишнє середовище скляної упаковки, яку вони
використовують, є надзвичайно важливою. Клієнти і споживачі звертають все більшу увагу
на принцип сталого розвитку, піклуються про своє здоров'я та навколишнє середовище.
Читати повністю >>>
За матеріалами sklo.kiev.ua
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ)

В Хмельницкой области активисты выступили в защиту
Понинковской фабрики
04.06.2019

В поселке Понинка Хмельницкой области 31 мая на митинг с
требованием прекратить нападения на Понинковскую картонно-бумажную
фабрику собрались более тысячи человек.
Активисты и прибывшие со всей области, напоминают, что Понинковская картоннобумажная фабрика - последнее работающее крупное предприятие депрессивного региона.
Участники митинга уверены, что чиновники четвертый год ищут повод закрыть фабрику,
оправдывая свои действия заботой об экологии. Однако экологи и руководство фабрики не
понимают причины подобных нападений, поскольку многочисленные экспертизы
доказали соблюдение предприятием всех экологических норм. По словам директора,
против крупного предприятия района развернули грязную информационную кампанию, а
фабрику постоянно обвиняют в том, чего она просто физически не способна сделать.
"Понинковская фабрика не использует вредных веществ, и это подтверждают многочисленные проверки и сертификат для упаковки пищевой продукции. Более того, в технологическом процессе используется "Крофта-система" поддержки волокна. В выбросах предприятия только крахмал и волокно, которое никак не вредит водоемам", – добавил он. ...
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Малинская бумажная фабрика-Вайдманн" выпустила
товарную продукцию на 294,48 млн грн
19.06.2019

Малинская бумажная фабрика-Вайдманн (МБФ, Житомирская обл.) в
январе-мае 2019 г. выпустила товарную продукцию на 294,48 млн грн, что
на 8,6% больше, чем за тот же период 2018 г.
Согласно данным ассоциации "УкрПапир", в натуральных показателях за 5 месяцев
фабрика сохранила на прошлогоднем уровне выпуск промышленной бумаги – 2,79 тыс.
тонн, трансформаторного картона нарастила на 29,7% - до 2,19 тыс. тонн. Основанная в
1871 г. Компания "МБФ-Вайдманн" - член международной группы Weidmann (мировой
лидер по выпуску высоковольтной изоляции для силовых трансформаторов), с 2000 года,
единственное предприятие Восточной Европы, которое может поставлять практически все
виды электроизоляционной бумаги и картона, соответствующие региональным и
международным стандартам. На фабрике производится трансформаторный картон,
электроизоляционная бумага для силовых кабелей и трансформаторных намоток,
крепированная бумага, другие виды бумаги для промышленного применения, в том числе
для упаковки, фильтрации, обоев. Как сообщалось, в 2018 году "МБФ-Вайдманн" выпустила
товарную продукцию на 636,46 млн грн, что на 7,7% больше, чем за 2017 год.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Владелец «Мена Пак» привлек EUR30 млн
на развитие картонного бизнеса
24.06.2019

Компания Grigeo, владеющая украинским производителем гофроупаковки ПАО "Мена Пак" (Черниговской обл.) привлекла €30 млн
инвестиций инвестфонда прямых инвестиций INVL Baltic Sea Growth Fund.
Соответствующее соглашение 10 июня подписано Grigeo AB, управляющее
картонным бизнесом группы, с BSGF Salvus, дочерней компанией INVL Baltic, и
предусматривает поэтапные инвестиции до EUR30 млн в ЗАО "Grigeo investicijų valdymas"
(100%-ная "дочка" Grigeo AB) с приобретением 49,99% ее акций. Транзакция должна быть
завершена после выполнения договорных условий при условии получения разрешения
Совета по конкуренции. Помимо украинской "Мена Пак" в группу Grigeo входят
предприятия в Литве и Латвии - Grigeo Klaipeda (владеет 100% "Мена Пак" - ИФ) и Grigeo
Recycling, и согласно планам группы, с учетом роста спроса на картон и продукцию из него
она намерена увеличить производственные мощности в три раза в течение пяти лет.
"Привлечение инвесторов знаменует новый этап в нашем развитии и активно
поддерживает наш поэтапный подход к укреплению позиций в Балтийском регионе. Эта
стратегия также включает инвестиции в размере EUR150 млн в новый завод по
производству бумаги из вторичного сырья", - цитируется в пресс-релизе INVL Baltic
президент Grigeo Гинтаутас Пангонис (Gintautas Pangonis). По его словам, строительство
нового завода будет финансироваться за счет средств Grigeo, а также за счет инвестиций
фонда и займов финучреждений. ..
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Керівники АТ "Перший Київський машинобудівний завод" відвідали
Шрі–Ланку: ринок далекий - співпраця реальна

ДП «Сименс Украина» подписала контракт с ДТЕК ВИЭ
на строительство подстанции «под ключ»
13.06.2019

Недавно «Сименс Украина» заключила контракт с компанией ДТЭК
ВИЭ на поставку оборудования для строительства подстанции сбора
мощности с новой солнечной электростанции – Покровской.
Большая часть инвестиций в производство электроэнергии в мире приходится на
сектор возобновляемой энергетики. Использование возобновляемых ресурсов (силы ветра,
воды и солнечного излучения) позволяет улучшить баланс окружающей среды и сократить
использование традиционных видов топлива. В реалиях Украины развитие ВИЭ – стратегическая задача, поскольку государство зависимо от импорта энергоресурсов. Согласно
Энергетической стратегии Украины, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в
энергобалансе должна увеличиться до 11% к 2020 году и 25% к 2035 году для укрепления
энергетической безопасности и независимости страны. «Для Сименс Украина это очень
важный и ответственный проект не только с точки зрения сжатых сроков реализации. В
этом проекте Сименс, как генеральный подрядчик, обеспечивает строительство подстанции, проектирование, поставку и монтаж электрооборудования, пусконаладочные работы и
ввод объекта в эксплуатацию,» - отметил начальник отдела среднего напряжения департамента« Электроэнергетика» Дмитрий Резниченко. Показательно, что внедрение АСУТП
(автоматических систем управления технологическими процессами) будет выполняться
специалистами инженерного центра Сименс Украина. ...
Читать полностью (фото) >>>
По материалам ДП «Сименс Украина»

26.06.2019

Нещодавно Генеральний директор заводу Роман Білоскурський та
начальник відділу маркетингу підприємства Георгій Шепель перебували з
діловим візитом у Шрі – Ланці.
Під час відрядження проведена низка практичних перемовин з бізнес-партнерами
заводу. На зустрічах були присутні не тільки керівники підприємств, але й технічні
спеціалісти, які займаються обслуговуванням та модернізацією наявного у заводів
обладнання. За словами Генерального директора, загальний технічний потенціал головних
підприємств цієї країни орієнтовний на найкращі світові стандарти. Наприклад, заводи, з
представниками яких йшли перемовини, мають серйозну програму співпраці з компанією
Michelin, яка є всесвітньо відомим брендом та виробником автомобільних шин. «Тому
головні вимоги до обладнання, яке вони планують і готові закуповувати, – висока якість,
обумовлені контрактом терміни поставки, можливість модернізації. Їх виробництва
орієнтовані на безперервний цикл, а простої та ремонт дорого обходяться виробнику. Тому
кожен крок потенційної співпраці обговорюється до дрібниць» – зауважив Роман
Євгенович. По результатам зустрічей вже сформовані декілька серйозних пропозицій щодо
контрактів, які знаходяться у стадії опрацювання, документального узгодження форматів
спільних дій та обговорення технічних питань. «Саме головне – ми повертаємося на ринок
Шрі-Ланки, прагнемо розширити зону співпраці з підприємствами цієї країни, яка має
чималий потенціал», – додав Генеральний директор Роман Білоскурський.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «ПКМБЗ»
Аудит завода "Укроборонпрома" обнаружил связи с РФ
и махинации с оффшором и землей
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С 1 июля ПАО «Сумское НПО» отменяет режим
неполной рабочей недели.
20.06.2019

Нынешнее руководство предприятия, возглавляемое Владимиром
Лукьяненко, решило отменить режим неполной рабочей недели в связи с
планируемым увеличением объемов производства.
Увеличение объемов производства стало возможным благодаря заказам, поступающим как от украинских, так и от зарубежных компаний, на изготовление оборудования для
атомной, нефтяной, химической промышленности. Кроме того, на предприятии активно
ведется работа по набору персонала. По информации начальника отдела кадров ПАО
«Сумское НПО» Андрея КИЯШКО, в мае было принято на работу 147 чел, а за две недели
июня – 124 чел. Режим неполной рабочей недели на предприятии был введен еще в марте
2014 г. у связи со снижением, а порой и отсутствием загрузки производства. Отметим,
созданное в 1896 году ПАО «Сумское НПО» в настоящее время является одним из крупнейших
в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой,
атомной и химической промышленности. Компрессоры и газоперекачивающие агрегаты,
уникальные виды химической аппаратуры, центрифуги, насосы и газовая трубопроводная
арматура, нефтепромысловое оборудование и газозаправочные станции, установки
комплексной подготовки газа – таков далеко не полный перечень производимой
предприятием продукции. Разнообразие продукции обеспечивается благодаря наличию
развитой технической и производственной базы. В состав предприятия входят
специализированные
производства,
оснащённые
передовым
технологическим
оборудованием, современными средствами управления и контроля. Объединение
располагает испытательной базой, удовлетворяющей самым строгим требованиям к
проведению приемо-сдаточных испытаний изготавливаемого оборудования. В том числе
имеются уникальные испытательные стенды, которые позволяют проводить натурные
испытания, максимально приближённые к рабочим условиям, научные исследования и
экспериментальные
работы.
Высокопрофессиональные
кадры,
современная
производственная база в сочетании с передовыми технологиями дают возможность
предприятию строить многие объекты «под ключ», начиная с проектирования и
заканчивая техническим обслуживанием.
Читать полностью >>>
По материалам ПАО «Сумское НПО»
На НКМЗ состоялась международная научнопрактическая конференция
21.06.2019

На базе НКМЗ состоялась вторая международная научнопрактическая конференция «Современные комплексы оборудования для
добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых».
Первая конференция из цикла посвященных 85-летию предприятия, прошла в конце
мая и была связана с металлургией. Оба мероприятия организованы НКМЗ совместно с
Донбасской машиностроительной академией. В числе участников – более 70 руководителей и специалистов, представляющих 23 горных предприятия и торговые фирмы из
Украины, Беларуси, Болгарии, а также ученых пяти украинских вузов. Все они в том или
ином качестве являются партнерами НКМЗ. На пленарном заседании в первый день работы
конференции главный инженер НКМЗ Алексей Волошин рассказал о созданных на заводе
прогрессивных технологических возможностях, обеспечивающих выпуск инновационного
конкурентоспособного оборудования для предприятий горно-обогатительного комплекса.
После реализации на НКМЗ широкомасштабной программы техперевооружения в
металлургическом, сварочном и механообрабатывающем производствах завод представляет собой индустриальный комплекс мирового уровня и считается предприятием №1
среди предприятий тяжелого машиностроения бывшего Союза. Здесь выпускается
широчайший спектр продукции для различных отраслей промышленности. Главные
специалисты НКМЗ познакомили участников конференции с изготавливаемыми горными
машинами, представили новинки и перспективные разработки. Это оборудование и
комплексы для открытой добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых, а
также техника для подземной добычи. Одно из новых перспективных направлений
новокраматорцев – создание и поставка оборудования комплексной переработки
золошлаковых отвалов теплоэлектростанций. Ректор Донбасской машиностроительной
академии Виктор Ковалев рассказал об инновационных разработках ДГМА для тяжелого
машиностроения. Во второй день работы конференции на ее секционных заседаниях было
рассмотрено около тридцати докладов, посвященных инновационному развитию
оборудования для горно-обогатительной отрасли и технологических процессов. Их
представили новокраматорские специалисты и украинские ученые.
Читать полностью >>>
По материалам НКМЗ
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Госаудитслужба провела проверку деятельности ОАО "Киевский
завод "Радар" за 2014-2019 гг, управление которым осуществлял концерн
"Укроборонпром", и выявила многочисленные финансовые нарушения.
Проверка установила, что при выполнении контракта на поставку изделий
инерциальных полуактивной головки самонаведения РГС - 04Р и аппаратуры АС2.21-1 в
Эфиопию предприятие понесло дополнительные расходы на сумму 136,3 тыс долларов при
оплате агентских услуг через государственную компанию "Укрспецэкспорт" на оффшорную
компании OEM INTERTRADE INVESTMENT LIMITED (Hong Kong), что в свою очередь
составляет 47,7% от общей суммы расходов по договору комиссии - 285,68 тыс. долларов.
Аудиторам не представили документы, которые содержали конкретные виды агентских
услуг и на них наложили гриф "для служебного пользования". ГК "Укрспецэкспорт"
постоянно резервировала у себя на счетах оборотные средства завода "Радар" для
выполнения данного контракта с Эфиопией, что лишало завод возможности тратить
собственные средства на хозяйственную деятельность. По состоянию на конец февраля
2019 такой резерв составлял 9,9 млн гривень. Аудиторы также отмечают, что в целом
внешнеэкономические контракты завода "Радар" через ГК "Укрспецэкспорт" заключались
на невыгодных условиях для завода. В 2017 году "Радар" изготовил 35 изделий РГС-04Я на
общую сумму 31,6 млн гривень, которые на момент аудита не были переданы
"Укрспецэкспорту". В случае нереализации данной продукции, это может привести к
потерям на указанную сумму. Также аудиторы установили, что несмотря на запрет СНБО от
2015 Киевский завод "Радар" поставлял изделия и осуществлял ремонт поисковоприцельных систем "Осьминог", "Буран" и МНРЛС-85-96 для контрагентов из Российской
Федерации, за что получили доход около 9 млн гривень в течение 2015-2016 годов. ...
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
Кабмин согласовал назначение директором "Электротяжмаша"
его нынешнего руководителя
27.06.2019

Кабинет министров Украины согласовал назначение Дмитрия
Костюка на должность директора государственного предприятия "Завод
"Электротяжмаш". Об этом сообщает biz.censor.net.ua
В конце мая Министерство экономического развития и торговли объявило
победителем конкурсного отбора на должность руководителя государственного
предприятия "Завод "Электротяжмаш" исполняющего обязанности директора завода
Дмитрия Костюка. Напомним, в ноябре 2015 года Минэкономразвития, руководимое
Айварасом Абромавичюсом, по результатам проведенной проверки отстранило директора
"Электротяжмаша" Владимира Глушакова и назначило и.о. первого заместителя Костюка,
затем объявило конкурс по отбору нового руководителя. Уволенный директор
неоднократно добивался своего восстановления. В апреле 2016 года вице-президент Areva
в ряде стран Центральной и Восточной Европы, гражданин Франции и Мексики Жан-Андре
Барбоза победил в конкурсе Минэкономразвития на руководителя "Электротяжмаша",
однако устал ждать окончательного решения о назначении и выбрал другое предложение в
частном бизнесе. Затем Украина неоднократно перезапускала процесс отбора руководства
госпредприятий, однако конкурсный отбор руководителя "Электротяжмаша" проведен не
был. Минэкономразвития вновь объявило конкурс на руководителя предприятия 22
апреля, в числе требований к претендентам - не менее трех лет работы руководителем
низшего уровня. Имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности
государства "Завод "Электротяжмаш", входящий в 50 крупнейших госпредприятий
Украины, специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов
для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников,
тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.
Поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан, Панаму, Мексику и другие страны.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 МЕТАЛООБРОБКА

 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА & РАДІОЕЛЕКТРОНІКА

Китайский бренд Vivo выходит на украинский
рынок смартфонов

Енергомашспецсталь завершила виконання великого
контракту з постачання валків
21.06.2019

ПАТ «Енергомашспецсталь» завершило виробництво обладнання для
австрійської компанії Primetals Technologies. Про це повідомляє пресслужба компанії на своєму корпоративному сайті.
В рамках підписаних зобов’язань, Енергомашспецсталь виготовила для
австрійського замовника 36 опорних валків загальною вагою майже 1500 тонн. Кінцевим
замовником обладнання є компанія ArcelorMittal Lazaro Cardenas (Мексика), яка замовила
германо-японському виробнику металургійного устаткування Primetals Technologies новий
прокатний стан для свого металургійного комбінату ArcelorMittal Lazaro Cardenas,
розташованого на тихоокеанському узбережжі Мексики. За підсумками тендера ЕМСС був
обраний в якості основного постачальника валків для смугового стана гарячої прокатки
“2200”. Контракт на виробництво і поставку валків був підписаний в квітні 2018 року. 18
червня в механообробному цеху ПАТ «ЕМСС» відбулася заключне приймання обладнання,
на якій особисто були присутні представники замовника: інспектор контролю якості
Primetals Technologies Майкл Мар, представник ArcelorMittal Mexico Ігор Марчук і менеджер
зі збуту Primetals Technologies Михайло Никитюк. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «ЕМСС»

19.06.2019

Компания входит в группу BBK Electronics Corporation, которая
управляет брендами OPPO и OnePlus. Она занимает около 7% мирового
рынка, сообщает издание tech.liga.net
Vivo запустил украинский сайт и объявил о найме людей в украинский офис. Сайт на
украинский язык перевели не полностью, но основные разделы уже локализовали. Также
есть информация о сервисном центре в Киеве, он будет располагаться на Подоле. Что
касается первой линейки смартфонов, то пока на сайте упоминается пять моделей.
Отметим, BBK Electronics Corporation — один из крупнейших производителей бытовой
электроники Китая. Группа компаний BBK Electronics Corp. была создана в 1995 году по
инициативе Дуань Юнпина. На заводах корпорации производится электроника по трём
направлениям: аудио-, видеотехника; связь и телекоммуникации; бытовая техника. BBK
Electronics поставляет технику более чем в 30 стран мира.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
 ОБЛАДНАННЯ

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Найбільший американський інвестор зацікавився
українським 3D-друком титаном

Шахта купила у китайців і Кропачева комбайн за 59 млн,
викинувши чехів за «недостовірну інформацію»

24.06.2019

Українською компанією 3D-друку "Червона хвиля" цікавиться
американська корпорація General Electric. Про це розповів директор
компанії "Червона хвиля" Дмитро Ковальчук в інтерв'ю Liga.net.
"Їм подобається наш проект. Два роки тому вони купили дві найбільші компанії 3Dдруку металом - шведську Arcam і німецький Concept Laser за 1,4 млрд євро. Це для точних і
маленьких виробів. Але це ж велика компанія. Вона робить не тільки двигуни, а й потужні
генератори електростанцій і т.д.", - сказав глава українського підприємства. Також він
назвав умову, за якої американський інвестор готовий вкладати гроші в "Червону хвилю" і
яка ціна компанії, що досягла цього рівня. Це - вихід на рівень налагоджених процесів на
виробництві, який маркується як TRL 8. "Технолог розробив модель, оператор вставив
флешку, призначив параметри, натиснув кнопку, відкрив книжку. Це рівень TRL 8. Компанії,
які його досягли, коштують від 1 млрд доларів", - пояснив Ковальчук. Нагадаємо,
британський Інститут зварювання (The Welding Institute, TWI) оголосив про партнерство з
українською компанією "Червона хвиля" і перше замовлення системи 3D-друку титаном
xBeam-18/I для аерокосмічної галузі Великобританії. Держпідприємство "Конструкторське
бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" друкуватиме деталі для ракет на 3D-принтері.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА

Генеральным директором ХАРП
назначен Сергей Хмиль
24.06.2019

Гендиректором АО "Харьковский подшипниковый завод" (ХАРП),
входящего в ИГ УПЭК, c 22 июня сроком на год назначен Сергей Хмиль,
ранее занимавший должность технического директора предприятия.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение принял наблюдательный
совет компании 21 июня, уволив с должности гендиректора Владимира Коханова,
занимавшего ее в течение шести лет. ХАРП - единственный в Украине производитель
подшипников для железнодорожного транспорта, также производит шариковые
подшипники сельскохозяйственного, автомобильного, общепромышленного назначения.
Продукция представлена более чем 500 типами подшипников диаметром от 30 до 400 мм.
Установленная производственная мощность - около 30 млн подшипников в год. Завод
занимает более 45 га, на нем к началу 2019 года работало более 1,5 тыс. человек. Согласно
отчету ХАРП на его сайте, в 2018 году завод получил 61,6 млн грн чистой прибыли против
убытка 196,55 млн грн годом ранее, а чистый доход вырос на 21,2% до 705,44 млн грн. Доля
экспорта выросла до 65%, а в текущем планируется довести ее до 70%. Завод поставляет
продукцию предприятиям Украины, России, Беларуси, Грузии, Египта, Литвы. УПЭК - одна
из ведущих в Украине частных компаний, специализирующихся в машиностроительном
бизнесе. Объемов консолидированных валовых продаж последние годы не разглашает.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Українська компанія розробила унікальний фільтр води
для об’єктів ЖКГ та промислових підприємств
24.06.2019

Магнітний
фільтр-шламовідділювач
“Укргазкомплект-2010”
–
унікальна розробка, що дозволяє поліпшити водоочищення в магістралях.
Про це повідомляє служба новин порталу uprom.info
Кілька стрижнів c набором феритових магнітів створюють магнітне поле, яке затримує залізний шлам. Відсутність залізного шламу в системах водопостачання підприємств
житлово-комунального господарства дає такі переваги: зменшення витрат: – на
водопідготовку; – на ремонт і обслуговування мереж подачі або відведення води. зниження
ризику аварій і перебоїв в роботі систем підприємств. Відмінною особливістю магнітних
шламовідмулювачів розроблених “Укргазкомплект-2010” є розташування феромагнітів і їх
кількість. Стрижневе розташування магнітів створює магнітне поле, яке охоплює весь обсяг
води, що проходить через фільтр. Корисна робоча площа феромагнітів у 2 рази більше, ніж
в аналогів. Вдосконалений агрегат “Укргазкомплект-2010” чиститься 1 раз в опалювальний
сезон, аналогічні шламовідділювачі потребують очищення 1 раз на місяць. Частинки
окалини скупчуються і можуть бути причиною аварій міських котелень, прориву труб, і
відключення водо і теплопостачання для населення, або викликати перебої в роботі
підприємств. Чистіші тепломережі, можуть бути ефективніше до 40%. Відзначимо, для
центрального універмагу в Києві «Укргазкомплект-2010» спроектувала і виготовила 12
піскоуловлювачів для підземного паркінгу магазину. Дворівневий паркінг ЦУМу являє собою
складну інфраструктуру. Після ремонту та нового запуску роботи універмагу, був
відремонтований дворівневий підземний паркінг. На колесах машин заноситься пісок і
бруд. Паркінг щодня миється, для проходження зливу води і її очищення від грубих
домішок: піску та ін. були встановлені 12 піскоуловлювачів. До реалізації проекту функцію
піскоуловлювачів в системі дренажу виконували сифони у вигляді колін, які постійно
забивалися, і були дуже трудозатратні по очищенню. Компанія «Укргазкомплект-2010»
спроектувала, виготовила і встановила всі необхідні піскоуловлювачі замість старих, не
ефективних. Нова конструкція дозволяє не забиватися каналізації, уникаючи будь-яких
заторів і допомагає швидко очищати піскоуловлювачі від піску і бруду.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Державне підприємство «Шахта ім. М.С. Сургая» 18 червня за
результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Сані Україна» на постачання
очисного комбайну MG330/730-WD за 59,00 млн грн.
Тендерний аукціон починався з очікуваної ціни 65,92 млн грн. І в результаті
активних торгів між двома учасниками перемогу на аукціоні отримало ТОВ «Торговий Дім
«Контракт-Енерго» з пропозицією 58 999 999 грн. Однак замовник відхилив цього учасника
і визнав переможцем «Сані Україна» з пропозицією на одну гривню дорожче. Замовник
визначив предметом закупівлі очисний комбайн MG330/730-WD або еквівалент. Вказана
абревіатура притаманна продукції китайського виробника «Sany Heavy Equipment», який і є
співвласником ТОВ «Сані Україна» разом з українським бізнесменом Віталієм Кропачевим.
Кропачева за часів Порошенка називали смотрящим за вугільною галуззю, оскільки він
після втечі Януковича перебрав на себе контроль над гірничо-збагачувальними фабриками
України, що належали сину екс-президента Олександру Януковичу. Також «Шахтарськтранс», пов’язана з Кропачевим, донедавна була монопольним посередником при реалізації
вугілля шахти ім Сургая. ТД Дім «Контракт-Енерго» Сергія Сухого та Євгена Абраменка на
тендері представляло продукцію «T Machinery A.S.» (Чехія). У тендерній пропозиції фірма
зобовязалась поставити очисний комбайн, який повністю задовольнятиме вимогам
шахтарів. Однак замовник відразу вирішив, що чеський комбайн МВ470 Е йому не
підходить, бо на сайті виробника вказані параметри базової моделі, які не підходять під
умови тендеру. І вирішив не допускати дилера чехів до тендеру взагалі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Компанія «NET New Energy Technologies AG» з активами в Україні
вийшла на Віденську фондову біржу
20.06.2019

Компанію «NET New Energy Technologies AG» з 17 червня 2019 р.
занесено на прямий ринок Віденської фондової біржі: орієнтовна ціна
встановлена на рівні €2,50 за акцію.
Компанія повідомляє що подала заявку на включення до Віденської фондової біржі
всіх 4,000,000 акцій компанії на Третій Ринок (MTF) Віденської фондової біржі, що є
торговим сегментом "прямий ринок" ("direct market"). NET New Energy Technologies AG австрійська холдингова операційна компанія що базується у Відні (Австрії) яка володіє
дочірніми підрозділами KMWP і KW Energetik. Дочірні компанії розташовані в центральній
Україні, в Черкаській області, місто Манастирище, приблизно 200 км від Києва. 110
співробітників і сучасні виробничі потужності зробили компанію всесвітньо відомим
постачальником промислових парових та водогрійних котлів для виробників установок.
Постійні клієнти і оператори електростанцій в якості кінцевих споживачів цінують технічні
знання та інноваційні можливості NET New Energy Technologies AG, особливо в галузі
використання біомаси, якості вироблених компонентів, а також технологічної
компетентності. Ринкова капіталізація холдингу на Віденській біржі складає €10 млн.
засновником та акціонером NET AG являється Олексій Пархоменко, а також другим по
величині акціонером являється Anlagentechnik GmbH & Co, який входить в Rosinger Group.
Також, важливо знати що NET New Energy Technologies AG входить до Rosinger Global
Investments індекс (ROSINGER INDEX EUR (AT0000A1YXV6)) станом на червень 2019, з
такими компаніями як Raiffeisen, Wiener Privatbank, UNIQA, IBRD і так далі.
Більше інформації >>>
За матеріалами NET New Energy Technologies AG
АТ "Турбоатом" продовжує роботу над обладнанням
для Середньодніпровської ГЕС
21.06.2019

У червні 2019 року була завершена процедура спарювання вала зі
втулкою робочого колеса першої гідротурбіни із двох запланованих. Про це
повідомляє прес-служба компанії.
Фахівці підприємства виконали контрольну збірку обладнання, в процесі якої у
втулці робочого колеса та валу проводилося спільне розточування отворів для подальшої
установки в них втулок і болтів. Дана процедура необхідна для контролю збігу кріпильних
отворів та виключення зміщення осей вузлів гідротурбіни. Виконання контрольного
складання в умовах заводу дозволяє забезпечити точність центрування агрегату та істотно
скоротити цикл монтажних робіт на станції. Далі вал відправлять на завод "Електроважмаш", де відбудеться спарювання валу зі втулкою генератора. По закінченні обладнання
остаточно відвантажать на станцію. Зараз підприємство у процесі виготовлення робочого
колеса, завершення якого планується у серпні поточного року – після функціональних
випробувань у присутності замовника. Раніше на станцію вже були відправлені закладні
частини, а прилади для монтажу планується відвантажити не пізніше наступного місяця.
Нагадаємо, що 22.11.2017 р. "Турбоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" уклали контракт на
реконструкцію двох гідроагрегатів (поворотно-лопатеві турбіни та генератори) для
Середньодніпровської ГЕС. Реалізація контракту запланована до вересня 2021 року. Це
дозволить підвищити потужність гідроелектростанцій "Укргідроенерго", збільшити обсяг
виробництва електричної енергії, подовжити термін експлуатації обладнання ГЕС …
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ "Турбоатом"

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

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

 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ГП "Антонов" готовит планы по развитию сотрудничества в сфере
импортозамещения с западными партнерами
18.06.2019

Український стартап Ecoisme закривається
через фінансові проблеми
27.06.2019

Стартап Ecoisme, який займається розробкою сенсора для економії
електроенергії в будинку, оголосив про закриття. Про це Ain.ua повідомив
його співзасновник Іван Пасічник.
"Партнерство з великим європейським телекомом, перемоги в різних престижних
стартап-конкурсах заохочували нас, а наявність користувачів, які повірили в нас і
оформили попередні замовлення на продукт, вели вперед. Але наразі прийшло
усвідомлення, що ми вже перепробували все, що могли, щоб побудувати компанію,
запустити масове виробництво і доставити продукцію нашим користувачам. Але не досягли
успіху", - пише співзасновник стартапу. Спочатку проект отримав інвестиції під enterpriseрішення, але керівництво зрозуміло, що так розробка буде йти повільно і є ризик, що гроші
закінчаться. Стартап перезапустився і сконцентрувався на кінцевих споживачах і проблемі
економії електроенергії. Але і цей продукт довести до масового виробництва не вийшло.
"Після невдачі із залученням інвестицій в Дубаї ми вирішили запустити еквітікраудфандінг в Лондоні на платформі Syndycate Room. Але ми не досягли успіху в цьому.
Вкрай складно було переконати інвесторів вкладати в компанію, у якої за останні два роки
майже не було продажів", - розповідає Пасічник. З лютого цього року керівництво
намагалося продати компанію, що дозволило б повернути гроші покупцям і частково
покрити вкладення інвесторів. Але угода з продажу не відбулася. У найближчі тижні
Ecoisme призначать менеджера з ліквідації. Він оцінить все матеріальне й інтелектуальне
майно компанії та буде займатися поверненням грошей кредиторам.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГП "Антонов" готовит планы по развитию сотрудничества в сфере
импортозамещения с западными партнерами в перспективных программах
национального авиапрома.
В первый день работы 53-го международного авиакосмического салона Le Bourget2019 (Париж, Франция), делегация ГП "Антонов" провела ряд встреч с западными
компаниями по вопросам сотрудничества в программах семейства пассажирских
региональных самолетов Ан-1х8, среднего транспортного Ан-178, а также военнотранспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-188. "Предметом прошедших
переговоров стало дальнейшее развитие сотрудничества в сфере импортозамещения", уточнил собеседник агентства. Как сообщалось, в ходе международной авиакосмической
Farnborough-2018 (Великобритания), украинское предприятие и подразделение Boeing компания Aviall Services,Inc. подписали генеральное соглашение (General Terms Agreement)
по взаимодействию в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178,
семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT. В апреле 2019 года в Киеве
также прошли переговоры о возможности участия американской Boeing в программе
обновления боевой, и, в частности, истребительной и штурмовой авиации ВСУ. ГП
"Антонов" в 2018 году обнародовало планы сотрудничества по программе создания
среднего транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-188 грузоподъемностью
до 50 тонн (модификация военно-транспортного Ан-70 грузоподъемностью 47 тонн - ИФ) с
Turkish Aerospace Industry (TAI). Одним из возможных вариантов партнерства называлось
создание СП по проекту. Новый Ан-178 грузоподъемностью 18 тонн создается на замену
Ан-12, по оценкам специалистов, в ряде регионов может стать современной заменой
франко-германскому С-160. Интерес к новому транспортнику уже подтвердили ОАЭ, КНР и
Азербайджан. По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в оборонном секторе,
в настоящее время ГП "Антонов" ведет переговоры с европейскими странами НАТО о
совместном развитии программы Ан-178.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ПАТ «Мотор Січ» розробляє вітчизняний гелікоптер
здатний піднімати 16 тонн

МВС цьогоріч отримає п’ять вертольотів за
контрактом з Airbus Helicopters

18.06.2019

17.06.2019

Рятувальники та нацгвардійці цього року отримають три вертольоти
Н225, ще два гвинтокрили Н125 будуть передані Льотній академії МВС у
Кременчуці для навчання пілотів.
Про це під час міжнародного авіаційно-космічного салону «Paris Air Show - 2019» у Ле
Бурже (Франція) домовилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і генеральний
директор Airbus Helicopters Брюно Івен, повідомляє прес-служба МВС. «До кінця року ми
отримаємо ще 3 вертольоти Н225: 2 із них для Державної служби з надзвичайних ситуацій і
ще один - для Національної гвардії, а також два Н125, які будуть працювати у Льотній
академії МВС у Кременчуці для підготовки та підвищення кваліфікації наших пілотів. Також
в 2020 році отримаємо повний симулятор польоту H225», - підкреслив Аваков. За його
словами, сучасний навчальний пілотний центр створюється на базі Кременчуцького
університету завдяки достроковому постачанню перших двох H125 та H225, які «прибудуть
в Україну і функціонуватимуть вже у грудні 2020 року». «Ми вийшли на новий етап нашого
співробітництва з Airbus. Зараз ми звертаємо увагу на підготовку пілотів, техніків і маємо
домовленість, що поставка H125 буде раніше домовлених термінів, практично на півтора
року», - сказав міністр внутрішніх справ. У свою чергу гендиректор Airbus Helicopters
наголосив, що створення місцевого центру підготовки технічного обслуговування в Україні
є важливою частиною спільного договору. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ДП "Антонов" і МВС планують на осінь підписання контракту на
виробництво 13 нових транспортних Ан-178
18.06.2019

ДП "Антонов", як очікується, вже до кінця року отримає тверде
замовлення МВС на будівництво 13 нових транспортних Ан-178
вантажопідйомністю 18 тонн в інтересах ДСНС і Нацгвардії України.
Згідно з озвученою в рамках 53-го міжнародного авіакосмічного салону Le Bourget2019 (Франція) главою МВС України Арсеном Аваковим попередньою домовленістю сторін,
підписання контракту на будівництво 13 нових Ан-178 для структур МВС заплановане на
осінь. За словами президента ДП "Антонов" Олександра Донця, найближчим часом
підприємство планує завершити проектування і сертифікацію нового Ан-178, який, як
очікується, буде оснащений українським, американським і європейським обладнанням.
Передання замовнику першого літака заплановане попередньо на 2021-2022 рік. Як
зазначив глава "Укроборонпрому" Павло Букін, виробництво літаків для внутрішнього
замовника розглядається як ключова умова відновлення в Україні серійного виробництва
авіатехніки. "Перше, що цікавить міжнародних партнерів, готових інвестувати в українське
авіабудування, - наявність цих літаків у національних експлуатантів, зокрема ЗСУ, МВС,
ДСНС України. Дотримання цього правила є пропуском на міжнародний ринок", - уточнив
він. Букін нагадав, що авіабудування належить у всьому світі до інноваційних пріоритетів.
"Ми впевнені, що після успішної реалізації контракту з МВС позиції України на зовнішньому
ринку стануть вагомішими", - наголосив глава "Укроборонпрому". Новий Ан-178
створюється на заміну Ан-12, за оцінками фахівців, у деяких регіонах також може стати
сучасною заміною французько-німецькому С-160. Літак має змінену форму фюзеляжу,
рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів і може перевозити до 18
тонн вантажу, зокрема великовантажні морські контейнери 1С. У виробничій кооперації за
програмою Ан-178 задіяно близько 200 компаній із 15 країн. Раніше інтерес до нового
українського транспортника вже підтвердили ОАЕ, КНР і Азербайджан. За даними джерел
агентства "Інтерфакс-Україна" в оборонному секторі, наразі ДП "Антонов" проводить
переговори з європейськими країнами НАТО про спільний розвиток програми Ан-178.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

ПАТ «Мотор Січ» планує розробити великий вантажний гелікоптер,
здатний піднімати 16 тонн або перевозити до 36 десантників. Про це
розповів В'ячеслав Богуслаєв, повідомляє Defense Express.
«Ми йдемо в іншу нішу. Ми не хочемо конкурувати там де вже є традиційно. Наш
гелікоптер буде піднімати не 10 тонн і не 13 тонн, а 16 тонн (ймовірно мається на увазі
максимальна злітна вага, а не вантажність - прим. ДЕ). Він буде перевозити не 18-20
десантників, а 32-36», - розповів В'ячеслав Богуслаєв на найбільшому міжнародному
авіакосмічному салоні Paris Air Show-2019 у Ле-Бурже в Франції, що розпочав свою роботу
17 червня. Варто відзначити, що такі параметри значно перевищують можливості
гелікоптерів Мі-8/Мі-17 радянського та російського виробництва (максимальна злітна маса
– 12-13 тонн, пасажировмісність 24-27 десантників) та французьких машин Airbus
Helicopters H225 Super Puma (максимальна злітна маса – 11,5 тонн, пасажировмісність до 29
десантників). Однак вони менші за можливості радянського багатоцільового
транспортного гелікоптера Мі-26, який може перевозити до 80 десантників та має
вантажність у 20 тонн при максимальній злітній масі у 56 тис. кг. Раніше повідомлялося, що
ПАТ «Мотор Січ» планує збільшення максимальної злітної маси власної модифікації
гелікоптера МСБ-8 до 15 тонн, для чого кількість лопатей буде збільшено до 6 та
розроблена нова втулка несучого гвинта. Розробники очікують на збільшення вантажності
такої машини до 5000 кг всередині вантажно-пасажирської кабіни та до 6000 кг на
зовнішній підвісці. Нагадаємо, наразі, окрім звичайного виробництва авіадвигунів, «Мотор
Січ» займається здебільш модернізацією гелікоптерів Мі-2 до версії Мі-2МСБ та Мі-8 до
версії Мі-8МСБ-В для Збройних сил України та частин МВС та розробкою інших, більш
сучасних модифікацій таких машин. Також проходить процес опанування виробництва
різних деталей необхідних для повного циклу виробництва гелікоптерів (редуктори, лопаті
та інше), яки раніше на підприємстві не виготовлялися.
Читати повністю >>>
За матеріалами defence-ua.com
Українське військо замовило вітчизняні
швидкісні безпілотники АCS-3
27.06.2019

Повітряні сили України отримають від ТОВ «Авіаційна виробнича
компанія «Скаетон» безпілотники АCS-3. Про це повідомив на пресконференції в «Укрінформі» директор компанії Микола Топтун.
«Новий безпілотний комплекс був замовлений Збройними силами України за
державним оборонним замовленням. Розроблявся він три роки та пройшов випробування у
2016-2018 роках. Комплекс буде переданий в липні — значно раніше визначеного терміну»,
– сказав Топтун. Він зазначив, що, з огляду на свої технічні можливості, тактичний
безпілотний комплекс АCS-3 надасть українським військовим можливість здійснювати
розвідку на якісно іншому рівні. В ході одного польоту безпілотник вагою 21 кг здатний
подолати відстань 2500 км, перебувати в повітрі він може до доби. Крейсерська швидкість –
120 км на годину, максимальна швидкість – 160 км. У своєму класі швидкості — це
найшвидший БПЛА, якому немає аналогів у світі, сказав заступник директора з
комерційних питань компанії «Скаетон» Роман Княженко. Він зазначив, що у світі є тільки
п’ять компаній-виробників, продукція яких має схожі характеристики. Однак за критерієм
«ефективність-вартість» конкурентів у комплексу АCS-3 немає. Він висловив надію, що,
«наші пташки незабаром будуть літати по всьому світу». У цьому контексті фахівець
повідомив, що представництва компанії вже відкриті в Канаді та ОАЕ. Менеджер по роботі з
клієнтами ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» Юлія Тарасенко зазначила, що
надалі є плани збільшити тривалість польоту БПЛА з 24 годин до 32. Крім того, комплекс
гарантовано зберігає техніку, зокрема, камери спостереження після зйомок ховаються
всередину безпілотника. …
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами uprom.info

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

 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

БелЖД закупит 500 украинских
полувагонов 13

Українське КБ розробило проект порому для
Екваторіальної Гвінеї
20.06.2019

КБ «Асаба Дизайн Центр» розробило проект вантажопасажирського
судна для перевезення каютних та палубних пасажирів, колісної техніки,
контейнерів та генеральних вантажів.
Судно спроектовано для експлуатації в тропічних умовах Екваторіальної Гвінеї, де
температура забортної води сягає 30 градусів, а вологість 85%. Передає Національний
Промисловий Портал з посиланням на сторінку “Миколаїв — місто корабелів“. Довжина
судна проекту RO5BF становить майже 100 м, ширина – 20.60 м. Дедвейт – 1120 тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
АСРЗ изготовит грейфер для
"Запорожкокса"
20.06.2019

Машиностроители АСРЗ приступили к изготовлению 2-челюстного 4канатного грейфера объемом 16-кубометров для ЗАО "Запорожкокс". Об
этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию АСРЗ.
"Этот грейфер будет использоваться для перегрузки угля, а заказ будет первым
опытом сотрудничества судоремонтников с коксохимиками "Запорожкокса", несмотря на
долгую историю партнерства с предприятиями металлургической и горно-добывающей
отечественной отрасли. Очень надеюсь, что этот опыт положит начало долгосрочного
сотрудничества между нашими предприятиями", - уверен генеральный директор ООО "СРЗ"
Олег Турский. Кстати, немецкий ковш такого же объема, которым пользовались заказчики,
пришел в негодность, и вместо него срочно нужен был аналог на его базе. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Росія планує знищити єдиний український
підводний човен
21.06.2019

Росія хоче утилізувати захоплений у 2014 р. підводний човен
«Запоріжжя» (U-001) проекту 641 Військово-Морських Сил ЗС України. Про
це повідомляє Український мілітарний портал.
На самому тендері, як зазначається, вказується про намір ліквідувати підводний
човен проекту 641 без вказання якого саме човна, проте відомо, що в розпорядженні Росії є
тільки один підводний човен цього проекту – захоплена у 2014-у році субмарина
«Запоріжжя» (U-001). Великий підводний човен проекту Б-641 було спущено на воду в
травні 1970 року, 4 жовтня на ній було піднято Військово-морський прапор, далі – державні
випробування і, нарешті, знакова подія – великий підводний човен був включений до
складу ВМФ СРСР. Свій бойовий шлях він розпочав на Північному флоті вже в лютому 1971
року. В складі ВМС України корабель майже весь час перебував у ремонті. У березні 2012-го
року «Запоріжжя» після 22-х річного ремонту вийшов із 13 Судоремонтного заводу
Чорноморського флоту РФ з Кілен-бухти у напрямку з Севастопольської бухти. Починаючи
з цього часу розпочав відновлення боєздатності з відпрацюванням ряду навчань та
спеціальних вправ. Як повідомлялось, у травні цього року стало відомо про плани РФ
утилізувати українську військову техніку, що залишилася в Криму, після 2014 року, якщо
Київ не забере її після закінчення десятирічного терміну. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Ремонт корабля Морської охорони
«Григорій Куроп’ятников»
28.06.2019

На судноремонтне підприємство ТОВ «ЮСК Сервис» зайшов для
докового ремонту корабель морської охорони «Григорій Куроп’ятников»,
проект 1241.2, шифр «Молнія».
Згідно з ремонтною відомістю будуть виконані наступні роботи: очищення,
дефектація, ремонт та фарбування зовнішньої обшивки та редану, ремонт надбудови,
заміна протекторів, ремонт дейдвудної системи та гребних валів, гвинто-стернової
системи, якірно-швартового пристрою, донно-забортної арматури, системи головного
двигуна, паливної системи, трубопроводів та цистерн, протипожежної системи, системи
кондиціювання та вентиляції, фанової системи та інше. На сьогоднішній день вже виконано
очищення та дефектацію зовнішньої обшивки корпусу. Одночасно проводяться роботи з
механічної та електромеханічної частин.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

23.06.2019

Подконтрольный Банку развития «Промагролизинг» профинансировал поставку Белорусской железной дороге 500 полувагонов
производства «Крюковского вагоностроительного завода».
В рамках заключенных договоров в Беларусь уже доставлено 100 украинских
полувагонов, в полном объеме поставка будет осуществлена до октября текущего года,
говорится на сайте «Промагролизинга». Это первый значимый контракт на поставку
подвижного состава, заключенный с Крюковским вагоностроительным заводом. «При этом
стороны отмечают оперативность структурирования сделки и ее удобство для каждого
участника, что является предпосылкой для дальнейшего значительного расширения
сотрудничества при поставках железнодорожного транспорта для БЖД и иных
отечественных перевозчиков», говорится в сообщении. Крюковский вагоностроительный
завод — машиностроительное предприятие, которое находится в городе Кременчуге. Под
контролем семьи главы набсовета КВСЗ Владимира Приходько находится свыше 70%
акций завода, пишет LIGA.net. Он — классический красный директор, работает на КВСЗ уже
полвека. Несмотря на это продукция предприятия конкурентоспособна на
высокотехнологичном рынке, где украинскому заводу приходится соревноваться не только
с украинскими вагонзаводами, но и такими гигантами, как Alstom, Bombardier, Siemens,
Greenbrier и General Electric. В 2011 году КВСЗ стал владельцами 15% акций Гомельского
вагоностроительного завода.
Читать полностью >>>
По материалам charter97.org
За 6 лет УЗ может получить 110
локомотивов Alstom
24.06.2019

Мининфраструктуры провело очередной раунд переговоров с французской компанией-производителем подвижного состава и инфраструктуры Alstom по обновлению локомотивного парка "Укрзализныци".
"С послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон, атташе по
экономическим вопросам посольства Французской Республики в Украине Винсент Пренго и
старшим вице-президентом французской машиностроительной компании Alstom
Филиппом Дельором провели очередной раунд переговоров по обновлению локомотивов
"Укрзализныци" 210-ю французскими электровозами", - сообщил заместитель министра
инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка. По его словам, речь шла о 200 товарных
локомотивах и 10 пассажирских локомотивах. Стратегической целью УЗ является
обновление железнодорожного парка на 495 локомотивов до 2029 года. "Это большой
межправительственный проект по локализации производства и технического
обслуживания локомотивов в Украине с привлечением украинских предприятий. Сейчас
мы рассматриваем несколько локаций для совместного производства, в частности,
Запорожский электровозоремонтный завод и Львовский локомотиворемонтный завод", отметил Лавренюк. Первые 110 украинско-французских локомотивов с тяговым
электродвигателем должны начать работать на украинской железной дороге до 2025 года.
Меморандум между Alstom и АО "Укрзализныця" был подписан еще 19 сентября 2018 года.
Таким образом МИУ и французский производитель официально закрепили сотрудничество
по предоставлению и обслуживанию электрических локомотивов. "Следующий этап подписание договора на уровне президентов и правительств Украины и Франции. Вместе с
министром финансов Оксаной Маркаровой сейчас ведем переговоры с французскими
коллегами, чтобы получить лучшие условия от казначейства и кредиторов", - добавил
Лавренюк. Он отметил, что это мощный и амбициозный проект для развития украинской
инфраструктуры, предполагающий создания тысяч новых рабочих мест, развитие новых
железнодорожных маршрутов и привлечение сотни миллионов евро в экономику Украины.
ЦТС писал о том, что год назад компания Alstom заявила о том, что разрабатывает проект
по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов
до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для
Украины. А 19 сентября и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов
и генеральный директор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж подписали меморандум о
взаимопонимании, тем самым официально оформив сотрудничество в целях поставки и
обслуживания электровозов в Украине. Тогда обновление парка электровозов назвали
стратегическим приоритетом УЗ, а общую потребность в локомотивах на ближайшие 10
лет определили в 495 единиц грузовых локомотивов различного напряжения (25кВ, 3кВ и
двухсистемные) и пассажирских двухсистемные локомотивы, а также сопутствующие
услуги и обслуживание в течение до 25 лет. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

Пограничники получат 20 французских
патрульных катеров

Украина купит еще 40 локомотивов
General Еlectric

29.06.2019

Морская охрана Государственной пограничной службы получит 20
французских патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщает прессслужба Кабмина, передает news.liga.net
В правительстве сообщили, что такие катера имеют длину в 32 метра и по желанию
заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой.
Катер предусматривает экипаж из 13 человек. Максимальная скорость - 35 узлов,
дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов. В правительстве также сообщили, что
между Украиной и Францией происходит диалог по развертыванию совместного
производства катеров OCEA FPB 98. Отметим, Украина и Франция могут запустить
совместное производство легких патрульных катеров, которые будут использоваться
украинскими пограничниками для мониторинга границы и специальных операций. Как
сообщает Цензор.НЕТ, данная инициатива обсуждалась на встрече главы украинского МВД
Арсена Авакова с министром финансов Франции Бруно ле Мэром. Глава МВД отметил, что
сейчас в Украине отсутствует производство алюминиевых кораблей. "Легкие и
маневренные эти катера будут использоваться пограничниками для мониторинга границы
и проведения спецопераций", - подчеркнул Аваков. Напомним, катера Военно-морских сил
ВСУ типа Island, переданные в рамках сотрудничества между США и Украиной, находятся на
завершающей стадии испытаний. Об этом сообщает в Facebook ВМС ВСУ. Отмечается, что
рабочая группа ВМС ВСУ вместе с иностранными коллегами проводят плановые
швартовые, маневренные и скоростные испытания кораблей, после их дооборудования
новейшими системами и механизмами. Сообщается, что 30 мая патрульный катер
"Славянск" (Р191) совершил контрольных выход из бухты Арундле, Балтимор, штат
Мэриленд. Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США
провели проверку обновленного оборудования корабля и убедились в его эффективности.
Следует отметить, что уже 8 июня ожидается прибытие экипажей катеров в Балтимор, где
начнется их практический и завершающий этап обучения на катерах Р190 - Р191 с
последующим перемещением в Украину. Ранее, 3 апреля в Киеве для Военно-морских сил ВСУ
спустили на воду малый бронированный артиллерийский катер проекта "Гюрза-М". Спуск
происходил на торжественной церемонии на предприятии "Кузница на Рыбацком".
Читать полностью >>>
По материалам news.liga.net
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Второй
договор
с
американской
General
Еlectric
будет
предусматривать закупку еще 40 локомотивов для "Укрзализныци". Об
этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Контракт с General Electric, вероятно, является самым знаковым соглашением,
которое Украине заключила в последние несколько лет с ведущей мировой компанией.
Первый этап соглашения выполнено успешно - Укрзализныця получила 30 локомотивов,
которые уже работают на грузовых перевозках. Для выполнения второго этапа соглашения
на 40 новых локомотивов важно долгосрочное финансирование на сумму 150 млн долларов
США, которые будут привлечены от международных финансовых институтов", - цитирует
Омеляна, который совершил рабочий визит в США, пресс-служба министерства. 23 февраля
2018 года "Укрзализныця" и GE Тransportation подписали рамочный договор о 15-летнем
партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных
дорог. Он предусматривает поставку до 225 локомотивов General Electric серии Evolution до
2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание. По первому контракту
стоимостью 140 млн долларов (с НДС) УЗ получила 30 тепловозов. Финансирование
предоставил государственный Укрэксимбанк.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ
 АВТОБУСИ.

ПрАТ «АвтоКрАЗ» готується до наглядового аудиту
системи менеджменту якості

Міноборони скупилось українськими й турецькими
автобусами на 44 млн

11.06.2019

ПрАТ «АвтоКрАЗ» майже рік працює за новим стандартом – IATF
16949:2016 «Фундаментальні вимоги до системи менеджменту якості для
виробництва автомобільної промисловості», який замінив стандарт ISO/TS
16949:2009.
У липні 2018 р, після перевірки аудиторами німецького органу з сертифікації систем
менеджменту «DEKRA», був зроблений висновок про успішний перехід ПрАТ «АвтоКрАЗ»
від ISO/TS 16949:2009 до стандарту IATF 16949:2016. Перший наглядовий аудит щодо
перевірки дотримання на підприємстві вимог IATF 16949:2016 заплановано провести у
другій декаді липня поточного року. Наглядовий аудит має підтвердити відповідність
системи менеджменту якості вимогам автомобільного стандарту та продемонструвати
міжнародним аудиторам компанії «DEKRA» те, що було зроблено протягом року. Наразі у
«АвтоКрАЗ» триває внутрішній аудит процесів системи менеджменту якості підприємства,
а саме процесів менеджменту, основних процесів та підтримуючих процесів, та внутрішній
аудит процесів виробництва для підтвердження виконання вимог стандарту IATF
16949:2016 на робочих місцях, у виробничих цехах. Стандарт IATF 16949:2016 забезпечує
виконання стратегічних цілей ПрАТ «АвтоКрАЗ» щодо підвищення якості продукції,
ефективності виробництва та розширення ринків збуту, застосування найкращих світових
практик для виробництва якісної та безпечної продукції, що є необхідним засобом для
виживання у конкурентній боротьбі на автомобільному ринку. ПрАТ «АвтоКрАЗ» уже не
перший рік розмовляє мовою світового автопрому і продовжує впевнено крокувати у ногу
з багатьма відомими автовиробниками та постачальниками.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «АвтоКрАЗ»
ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс»
отримало сертифікат ISO 9001 : 2015
18.06.2019

ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» отримало
сертифікат
відповідності
систем
менеджменту
якості
вимогам
міжнародного стандарту ISO 9001:2015.
ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» є одним із лідерів виробництва транспортних
засобів різних видів в Україні. Виготовленими на потужностях ДП «АСЗ №1» тролейбусами,
автобусами, електробусами і електричними вантажівками користуються не тільки в нашій
країні, а й закордоном, зокрема в Польщі, Франції та інших країнах Європи. Вітчизняні та
зарубіжні партнери високо цінують професіоналізм працівників нашої компанії і якість
продукції, яка виробляється. Саме тому для підприємства є важливим дотримуватись і
працювати згідно з вимогами сучасної системи менеджменту якості. Варто відзначити, що
отриманий сертифікат на систему управління якістю – не кінцевий результат, адже однією
з вимог стандарту є постійне її вдосконалення та підвищення її результативності. Тобто
потрібно регулярно переглядати і актуалізувати якість транспортних засобів, які
виготовляються підприємством з урахуванням більш сучасних підходів до виробництва,
нових видів послуг і т.д. Тільки за таких умов система управління якістю буде ефективно
працювати і дасть позитивний результат. Наявність сертифікату ISO 9001:2015 відкриває
нові можливості для роботи на українському і світовому ринках, дозволяє задовольнити
високі запити замовників і споживачів, та підтверджує заслужену довіру до компанії, як
надійного партнера.
Читати повністю >>>
За матеріалами АК «Богдан Моторс»
На ЗАЗі «День відкритих дверей»
став доброю традицією
20.06.2019

Компанія Юніверсал Моторз Груп, дистрибютор комерційної техніки
і автобусів ЗАЗ, структурний підрозділ Корпорації УкрАВТО, 12 червня
провела черговий форум для представників Донецької ОДА.
Регламентом робочого візиту представників Департаменту Розвитку Базових
Галузей Промисловості Донецької Обласної Державної Адміністрації була передбачена
презентація перспектив подальшого розвитку лінійки пасажирських автобусів, які буде
виробляти українське підприємство, озвучені переваги кожної моделі, а також проведено
тест-драйв нової моделі приміського автобуса ЗАЗ А08 і міського автобуса ЗАЗ А10. Крім
цього учасникам заходу була проведена оглядова екскурсія по території Запорізького
автомобілебудівного заводу в статусі пасажирів автобусів ЗАЗ всіх серій. У складальному
цеху заводу відвідувачі детально ознайомилися з усіма етапами виробництва
пасажирського транспорту. В рамках зустрічі були порушені актуальні питання
модернізації транспортної галузі в регіоні і в Україні, в цілому. Нагадаємо, що це не перший
візит представників Обласних Адміністрацій на Завод, раніше Дистрибюторська компанія
Юніверсал Моторз Груп спільно з керівництвом ЗАЗ організувала День Відкритих дверей
для Запорізької Міської і Обласної Державних Адміністрацій. В даний момент, Запорізький
автомобілебудівний завод проходить процедуру санації, план якої розрахований на 6
місяців. Успішна реалізація плану, діяльність відповідно до якого строго регламентована,
дозволить підприємству повернутися до повноцінної діяльності в сфері виробництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДК «Юніверсал Моторз Груп»
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ
 ВЕЛОТЕХНІКА

Український розробник електробайків виходить
на міжнародний ринок
25.06.2019

Українська компанія, розробник електробайків Delfast отримала
міжнародний ідентифікаційний код виробника і тепер має право
призначати VIN-коди своїм електробайкам.
Це означає, що компанія зможе вийти на міжнародні ринки з офіційним статусом
виробника. Delfast планує продавати українські електробайки у країнах Європи та США.
Компанія Delfast цієї весни перемогла у грантовій програмі “Кліматичні Інноваційні
Ваучери” від Європейського банку реконструкції та розвитку і ЄС. Частиною ваучера стало
присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника. Відтепер електробайки
компанії Delfast отримали “зелене світло” для виходу на всі типи доріг і транспортних
магістралей основних ринків компанії, повідомляє “Український промисловий портал“.
Електровелосипеди з VIN-кодом зможуть легально пересуватися міжміськими
автострадами – оскільки вони здатні розганятися понад 25 км/год, VIN-код є для них
обов’язковою вимогою. Потенційними клієнтами електробайків від Delfast є кур’єрські
служби і сервіси доставки. Українські електровелосипеди дозволять збільшити частку
“зеленого” транспорту в міській та міжміській логістиці. У компанії переконані, що
співпраця з міжнародними донорами рівня Європейського банку реконструкції та розвитку
і ЄС стане додатковим підтвердженням якості продуктів Delfast. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
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Міністерство оборони України 20 червня за результатами тендеру
замовило ТОВ «Авто-Регіон» автобусів на 43,67 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
До серпня поставлять 10 автобусів 2018-2019 р. в. на 36 пасажирів по 4,37 млн грн., а
саме п’ять – моделі Еталон А08433 (Україна) і п’ять – моделі Otokar Sultan Mega (Туреччина).
Міжміські автобуси із двигуном Євро 6 мають круїз-контроль і кондиціонер у салоні. Восени
2018 р. «Авто-Регіон» продавав армії такі турецькі автобуси по 4,32 млн грн. Гарантійний
строк становить два роки, а забезпечення виконання договору – 1%. Сума переможних
пропозицій була на 2% нижчою від очікуваної вартості закупівель. ТОВ «Торгівельний дім
«Універсал Трейд» вимагало від замовника дозволити учасникам подавати тендерне
забезпечення у вигляді гарантії не лише від банківської, а й страхової чи фінансової
установи. Проте Міноборони відмовилося, і фірма не прийшла на тендер. На торгах щодо
одного лоту зі столичним «Авто-Регіоном» директора Дмитра Гайдамахи змагалося лише
ТОВ «Сучасні вантажівки» з такими ж Еталонами, а щодо іншого лоту – ще й ТОВ «СпецКом-Сервіс» директора Сергія Калюша і Михайла Городових. Бенефіціаром «Сучасних
вантажівок» є Ольга Мещаніна, а засновниками – ТОВ «Ріалто» та ВАТ «ЗНВКІФ «Коннект». ..
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Украинский супер автобус Torsus
опрокинули на бок
26.06.2019

Издание autocentre.ua уже не раз писало об уникальном
полноприводном автобусе Torsus Praetorian, идея создания которого
принадлежит украинcкой компании Pulsar Expo.
В июне этого года внедорожный автобус Torsus прошел важные испытания на
опрокидывание в чешской лаборатории TUV SUD. Автобус наклонили вбок на
определенный угол на специальной плите, предварительно зафиксировав страховочными
элементами. В итоге машина, которая имеет довольно высокий центр тяжести,
подтвердила соответствие строгим требованиям по безопасности для данного типа
транспортного средства. В итоге Torsus Praetorian получил путевку в жизнь на рынки по
всему миру. Напомним, что автобус на полноприводном шасси MAN 4х4 оснащен кузовом из
композитных материалов и выпускается на предприятии в Словакии, недалеко от
Братиславы. К его особенностям стоит отнести модульность конструкции, которая
позволяет изготавливать транспорт различного назначения: непосредственно автобус на
39 мест, санитарный автомобиль, полицейскую машину, пожарный, кемпер, машину для
пограничников, транспортное средство для спортивных команд и др. Кстати, Нацгвардия
Украины уже получили два санитарных спецавтомобиля Torsus, которые были
представлены на выставке в Киеве в августе 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам autocentre.ua
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

БЕЛОЦЕРКОВМАЗ та Херсонський МБЗ взяли участь
в виставці «АГРО-2019»
10.06.2019

Заводи-виробники «БЕЛОЦЕРКОВМАЗ» і «Херсонський машинобудівний завод» взяли участь в ХХХІ Міжнародній агропромисловій виставці
«АГРО-2019», яка проводилася в м.Києві.
Серед великої кількості представленої техніки інтерес викликали новинки 2019 р.,
зокрема «Херсонського машинобудівного заводу» комбайн SKIF-310, а також агрегат
ґрунтообробний з демпферними стійками АГЛДП-3,1 і трьохрядовий культиватор КН-3,8 зі
стійками Bellota від БЕЛОЦЕРКОВМАЗа. Перспективи і проблеми розвитку вітчизняного
сільгоспмашинобудування, в рамках офіційного відкриття виставки, обговорили Перший
віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубіва та
Голова правління ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» Олександр Олійник.
Також відбулася зустріч з Терещуком Олександром Дмитровичем - головою Київської
обласної державної адміністрації. Високий інтерес відвідувачів крім демонстрації комбайна
SKIF-310, викликали такі сільгоспмашини як, ротаційна борона БРЗ-5,8, трактори YTO, а
також комбайн роторний причіпний КРП Рось-2,0 з модернізованою швирялкой,
підтвердженням чого є те, що дана техніка прямо з виставки поїхала до свого щасливому
володареві. В результаті такого масштабного заходу були засновані нові партнерські
відносини, а також проведено безліч діалогів з існуючими клієнтами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Херсонського МБЗ
Власнику «Заводу Кобзаренка»
дарують завод у Франції
23.06.2019

На одній із виставок Анатолію Кобзаренку, власнику «Заводу
Кобзаренка» надійшла пропозиція від французького бізнесмена отримати в
подарунок завод у Франції. Про це розповів сам Анатолій Кобзаренко.
Відповідаючи на питання журналіста чи не планує «Завод Кобзаренка» будувати ще
один завод в ЄС, Анатолій Кобзаренко відповів, що з ним трапилась цікава історія і
ймовірніше ще один завод буде у Франції. «І я його не побудував, і не купив. На одній із
виставок познайомився із цікавим французьким бізнесменом похилого віку - йому зараз 91
рік. Він спочатку запропонував мені купити його завод у Франції, а потім, за деякий час, ми
зустрілися на виставці в Парижі - і він, побачивши, що і як ми робимо, запропонував мені
свій завод просто подарувати. На жаль, у мене немає навіть часу поїхати до Франції й
отримати цей оригінальний "подарунок"», - поділився Анатолій Кобзаренко. Відзначимо,
український виробник сільгосптехніки «Завод Кобзаренка» (Сумська обл.) планує здати в
експлуатацію власний завод в Польщі, у місті Белхатув до 1 січня 2020 року. Інвестиції у
будівництво заводу склали близько 5 мн євро, розповів власник «Заводу Кобзаренка»
Анатолій Кобзаренко. «Із них 2,3 млн євро нам на безповоротній основі надав ЄС - тільки за
те, що ми будемо там виробляти інноваційну продукцію. Ці кошти підуть на погашення
кредиту в банку, який ми брали під будівництво. Згідно з бізнес-планом термін окупності
інвестицій у завод - 5 років. Сподіваюся, це може статися навіть швидше», - розповів
Анатолій Кобзаренко. Він зауважив, що наразі почався активний етап будівництва. «Зараз
готовий дах будівлі заводу, навісили кран-балки, залишилось облицювати стіни й залити
бетоном підлогу. До 1 січня 2020 року завод має бути повністю зданий у експлуатацію. Уже
на наступний день ми відрядимо наших найкращих фахівців - налагоджувати там
виробництво», - сказав Кобзаренко. Власник заводу відмітив, що «Завод Кобзаренка»
фактично створює компактний варіант підприємства - копію виробництва в Україні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

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

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

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

До кінця 2020 року буде завершено будівництво полігону
для випробувань ракет та комплексів ППО

Кабмин все же выделил деньги на
аудит Укроборонпрома

28.06.2019

19.06.2019

Кабинет министров выделил 32,5 млн грн на международный аудит
Государственного концерна Укроборонпром. Об этом сообщил премьерминистр Владимир Гройсман на заседании правительства.
"Мы скорректировали цифру до 32,5 млн, и сейчас мы его окончательно принимаем.
Я его подпишу", - сказал премьер. Ранее сообщалось, что Кабмин отменил выделение 32
млн грн из резервного фонда госбюджета на аудит Укроборонпрома. Напомним, в марте
2019 г., после коррупционного скандала, президент Петр Порошенко подписал указ о
международном аудите и реформировании Укроборонпрома. В апреле в парламенте
зарегистрировали законопроект, которым предлагается ликвидировать Укроборонпром,
чтобы уничтожить "многочисленные фирмы-прокладки в госконцерне". 12 июня
президент Владимир Зеленский ввел своим указом в набсовет госконцерна бывшего
министра экономики Айвараса Абромавичуса.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Фінансування оборонно-промислового комплексу
зросло у сто разів, – Кубів
21.06.2019

Кожного року Україна витрачає на сферу оборони понад 6 мільярдів
доларів. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр економічного
розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
«Оборона та безпека України – це 5% ВВП, або щорічно більше 6 млрд доларів, які ми
даємо на оборону і безпеку», – заявив Степан Кубів під час години запитань до уряду у ВРУ.
Урядовець також поінформував, що з 2014 року для підвищення обороноздатності силовим
структурам передали близько 26 тисячі одиниць озброєння та зброї, військової техніки
українського виробництва. «7 тисяч з них – абсолютно нові та модернізовані зразки», –
додав Степан Кубів. Він зазначив, що фінансування оборонно-промислового комплексу
(ОПК) було збільшене у сотню разів – із 30 млн грн у 2016 році до 3,2 млрд грн у 2018 році. З
його слів, завдяки цим коштам за три роки на підприємствах впроваджено у виробництво
над понад 200 розробками озброєння та військової техніки.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
 БРОНЕТЕХНІКА

За п’ять років Україна експортувала понад
100 бойових танків
25.06.2019

За п’ять років Україна експортувала понад 100 бойових танків.
Про це повідомили у Державній службі експортного контролю України у
відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, з 2014 по 2018 Україна експортувала 107 бойових танків. Зокрема, у 2014 році
Україна експортувала 23 бойових танків Т-72: 11 – в Ефіопію та 12 – у Нігерію. Наступного
року було експортовано 20 бойових танків: 4 танки Т-72 – в Ефіопію, 11 танків Т-72М1 – у
Нігерію, 5 БМ "Оплот" – у Таїланд. У 2016 році Україна збільшила експорт бойових танків до
35 одиниць. Так, до Демократичної Республіки Конго було експортовано 25 танків Т-64БВ1, а також 10 БМ "Оплот" експортували у Таїланд. Крім того, у Таїланд у 2017 році було
експортовано 16 БМ "Оплот", а минулого року – 13 БМ "Оплот". Нагадаємо, українська армія
отримала понад 100 модернізованих танків Т-64 випуску Харківського БТЗ. Оновлений танк
має розширені бойові можливості: сучасні нічні прилади спостереження, новий динамічний
захист, цифрові радіостанції "Либідь К-2РБ", систему супутникової навігації.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
На "КБТЗ" опровергают обвинения в махинациях на 9 млн грн
при закупке запчастей для ремонта БТР-3
25.06.2019

В ГП "Киевский бронетанковый завод" (КБТЗ) опровергают озвученные
СМИ обвинения в махинациях при закупке запчастей для ремонтных работ
БТР-3 в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) на сумму 9,14 млн грн.
"Сообщение издания "Наши гроши" о том, что должностные лица КБТЗ поставили
под видом новых запчастей и комплектующих старые, не соответствует действительности.
Так же ложью является информация о том, что эти запчасти не соответствовали
техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам", - говорится в
заявлении КБТЗ. В КБТЗ уточнили, что поставщик запчастей ООО "Торговый дом "Партсет"
в августе 2018 года признан победителем тендера на поставку запчастей к танкам Т-72. По
итогам тендера КБТЗ заключил с компанией договор на поставку запчастей на общую
сумму 3,82 млн грн. Кроме того, согласно заключенному в октябре 2018 года договору
хранения, КБТЗ принял от компании запчасти к БТР-3 на общую сумму 5,32 млн грн,
которые в декабре были задействованы в работах по восстановлению БТР-3, поясняется в
заявлении. "Заводской приемкой подтверждено, что все приобретенные запчасти и
комплектующие имеют вторую категорию и являются фактически новыми, но складского
хранения. Часть комплектующих уже установлена на боевую технику ВСУ в рамках
ремонтных работ", - уточняют в КБТЗ, подчеркивая: отремонтированная бронетехника уже
прошла соответствующие испытания и принята в эксплуатацию армии военной приемкой
Минобороны. По данным КБТЗ, часть комплектующих приобретена КБТЗ как складской
запас и хранится на складах предприятия. На данный момент КБТЗ имеет гарантийные
обязательства по ремонту и восстановлению в рамках ГОЗ 44 ед. БТР-3ДА и нуждается в
ремонтном фонде, отмечается в заявлении. Как следует из заявления, все запчасти и
комплектующие приобретены КБТЗ за собственные оборотные средства без привлечения
бюджетных средств и изначально не планировались для установки на новую бронетехнику.
"Поэтому упомянутые обвинения выглядят абсурдными", - поясняют в КБТЗ. На данный
момент приобретенные комплектующие находятся на складе КБТЗ. Завод готов
предоставить возможность проверить качество закупленных запчастей, в том числе
авторам публикации, резюмируют в КБТЗ. Ранее ресурс "Наши гроши" со ссылкой на
данные Печерского райсуда Киева сообщил о ведущемся ГБР с апреля 2019 года
расследовании по подозрению должностных лиц КБТЗ в присвоении госсредств в размере
9,14 млн грн в рамках соглашения с ООО "Торговый дом "Партсет" на закупку деталей для
ремонта БТР-3ДА в рамках ГОЗ. По версии следствия, фирма-поставщик поставила КБТЗ
под видом новых запчастей и комплектующих восстановленные ранее на территории
завода 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам. В ГБР утверждают, что
закупленные комплектующие уже использовались ранее, не отвечают техническим
требованиям, и были поставлены КБТЗ по завышенным ценам, сообщило издание.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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До кінця 2020-го на півдні Херсонщини закінчиться будівництво
сучасного державного випробувального полігону, придатного для стрільб з усієї
наявної номенклатури озброєння Сухопутних військ, Повітряних Сил та ВМС.
Утілювати проєкт розпочали наприкінці минулого року: розробили концепцію,
підготували проєктну документацію, провели низку тендерів, підписали договори з
підрядниками. Створенням полігону займаються провідні фахівці Повітряних Сил ЗСУ.
Натепер уже побудовано низку об’єктів інфраструктури, зокрема пункт управління.
Завершуються роботи й з оснащення робочих місць управління авіацією й ведення
протиповітряного бою сучасними технічними засобами, які є на озброєнні українського
війська. Встановлено і модуль навчального корпусу, обладнано ґрунтову злітно-посадкову
смугу. У Командуванні Повітряних Сил запевняють: будівництво триває відповідно до
графіка, а фінансування – ритмічне. Повної готовності полігон планово набуде до кінця
наступного року. «До кінця 2019-го маємо звести та обладнати низку об’єктів
інфраструктури Державного випробувального полігону «Ягорлик», – розповів заступник
командувача Повітряних Сил ЗС України з бойової підготовки генерал-лейтенант Павло
Зуєв. «Зокрема плануємо завершити спорудження сонячної електростанції, артезіанської
свердловини, обладнати навчальні класи мультимедійними й інтерактивними засобами», –
додав він. Водночас з будівництвом триває процес укомплектування особовим складом.
Уже призначено керівництво полігону, яке займається відбором кандидатів і формуванням
підрозділів відповідно до затвердженого штату. …
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами uprom.info
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Запуск украинской легкой ракеты-носителя Зенит-1NL воздушного
старта запланирован на 2021 год
19.06.2019

На Международном авиакосмическом салоне "Париж-Ле-Бурже"
презентуют украинскую легкую ракету-носитель Зенит-1NL для воздушного
старта. Об этом сообщает УНН.
Над ракетой Зенит-1NL работает коллаборация аэрокосмических предприятий
Украины. ГП "Южмаш" разрабатывает самую ракету и отвечает за подготовку грузового
самолета-носителя, ЧАО "Киевский радиозавод" производит систему управления, ГП
"Антонов" - систему десантирования. Партнер проекта – КПИ им. Сикорского, который
успешно зарекомендовал себя в разработке наноспутников. Стартовый вес Зенит-1NL
составляет 14,5 тонны. Вес полезной нагрузки - 100 кг на солнечно-синхронной орбите и
около 230 кг приэкваториальной. Время подготовки к пуску - до 1 суток. Предполагается,
что данный комплекс сможет осуществить первый старт уже в 2021 году. "Для запуска
планируется использовать самолет, то есть реализовать концепцию воздушного старта.
Такие концепции известны в мире, но фактически реализованы только в американской
ракете-носителе "Пегас". Для Украины проект уникален. Он рассчитан на коммерческое
использование, следовательно основная цель нашего участия в салоне - маркетинговая:
показать, что такой проект есть, и получить фидбэк от потенциальных заказчиков", сообщил главный экономист "Южмаша" Дмитрий Никон. Сообщается, что разработчики
считают, что рентабельность и конкурентоспособность проекта обеспечат сразу несколько
факторов. Среди них стремительное развитие микроспутников и рост спроса со стороны
частных компаний. Кроме того, технология воздушного старта удешевит запуски. "За счет
использования самолета для десантирования ракеты-носителя мы минимизируем расходы
на инфраструктуру наземного стартового комплекса. Кроме того, можно выбирать разные
варианты траектории относительно оси Земли. Мы также избежим различных
ограничений, которые существуют при стандартном запуска ракет, например, зоны
падения ступеней", - сказал Дмитрий Никон, добавив, что сейчас на стадии подписания
находится меморандум о взаимопонимании с одним из потенциальных заказчиков. ...
Читать полностью >>>
По материалам unn.com.ua
MLS получил одобрение на возведение космодрома
для украинских ракет в Канаде
21.06.2019

Maritime Launch Services (MLS) получила разрешение Министерства
охраны окружающей среды Новой Шотландии на продвижение проекта по
возведению космодрома для запуска украинских ракет Циклон-4М в Канаде.
Сообщается, что министр экологии Вилсон выразил поддержку инициативы, взяв с
компании MLS обязательство выполнять работы в соответствии с необходимыми
экологическими требованиями и нормами безопасности. Напомним, Maritime Launch
Services заявила о планах постройки космодрома еще в 2017 г. Компания намерена возвести
площадку возле городка Канзо в провинции Новая Шотландия. По предварительным
данным, уже к 2022 г. космодром будет готов к эксплуатации. Площадку будет построена
возле городка Канзо в провинции Новая Шотландия. Компания Maritime Launch Services
надеется использовать её для запуска до ежегодно 8 ракет, выводящих спутники на орбиту.
Ракета Циклон-4М украинского производства, которую планируется использовать для
проведения запусков с Канзо, имеет грузоподъёмность до 3 350 кг. При постройке
космопортов учитываются определённые требования, что делает некоторые из локаций
более предпочтительными для таких объектов. Они должны располагаться вблизи
развитой транспортной инфраструктуры, дабы облегчить доставку к стартовой площадке
ракет, грузов для вывода на орбиту и прочих материалов. Вместе с тем, такие объекты
должны находиться подальше от населённых пунктов – во избежание возможных
негативных последствий при авариях. Помимо этого, космопорт должен обеспечивать
траекторию, необходимую для вывода груза на заданную орбиту. Новая Шотландия – не
единственная локация, рассматриваемая компанией MLS. Прежде чем остановить свой
выбор на Канзо в Новой Шотландии, компания изучила 14 различных мест в Северной
Америке, включая одну локацию в Мексике и одну в США. Однако в итоге интерес и
поддержка со стороны местного правительства помогли компании MLS принять решение в
пользу Канзо. Ракеты «Циклон-4М» имеют отличную репутацию с точки зрения
безопасности. «Южное» - компания, которая их выпускает, - работает на рынке уже 62 года,
запустив за это время 875 ракет, а также построив и запустив 400 космических аппаратов.
Ракеты типа «Циклон» успешно запускались в космос 221 раз. MLS – это группа
американских экспертов аэрокосмической отрасли, включающая лиц, работавших с NASA.
Они работают с производителями ракеты «Циклон 4», которые уже давно хотят выйти на
рынок Северной Америки. Ракеты семейства «Циклон» летают в космос начиная с 1969
года. «Циклон 4» - новейшая и самая мощная ракета из данного семейства. Это
трёхступенчатая ракета на НДМГ-топливе, использующая в качестве окислителя азотный
тетраоксид. Это уже не первое предложение, касающееся вопроса постройки космопорта в
Канаде. В 2010 г. Канадское космическое агентство рассматривала в качестве возможного
места постройки площадки для запуска небольших спутников остров Кэйп-Бретон, также
расположенный в Новой Шотландии. …
Читать полностью >>>
По материалам mediasat.info
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Компанія «Західний Буг» купує
«Хрещатик-Агро»

Спілка «УКАЗ» планує посилити контроль
аграрного ринку
20.06.2019

ГС «УКАЗ» націлена гармонізувати екологічний та аграрний ринки
України, захистити бджільництво та убезпечити здоров’я нації. Про це
повідомляє служба новин порталу superagronom.com
Наразі в Україні відсутній дієвий контроль та покарання за виробництво та
розповсюдження фальсифікованої та контрафактної продукції засобів захисту рослин
(ЗЗР). Відбувається нехтування регламентів застосування ЗЗР, що наносить нищівної
шкоди екології, тваринам та суспільству. Частішають випадки стихійної утилізації тари зпід пестицидів, а також непридатної хімії. Турбота за майбутнє нації згуртувала соціально
відповідальних імпортерів та виробників ЗЗР до створення Громадської Спілки
«Український контроль аграрного захисту». До об’єднання увійшли всі українські
виробники та ключові імпортери ЗЗР, які забезпечують понад 30% річної потреби ринка
України, зокрема «АЛЬФА СМАРТ АГРО», «КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»,
«ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСФЕРА», «ТОРГОВИЙ ДІМ «НЕРТУС», «УКРАВІТ АГРО»,
«ХІМАГРОМАРКЕТИНГ» та інші. Громадське об’єднання створено з метою дієвого
вирішення нагальних проблем аграрного сектору у сфері захисту рослин та впровадження
механізмів посилення обізнаності, контролю та запровадження ефективних заходів впливу
на безвідповідальних суб’єктів господарювання та громадян, які порушують законодавство
у сфері роботи із пестицидами та, відповідно, наносять шкоду країні. Учасники також
запрошують всіх відповідальних представників аграрного ринку долучатися до об’єднання
з метою впорядкування життєвого циклу обігу пестицидів та агрохімікатів. Головою ГС
«УКАЗ» обрано Кузьменка Сергія Олександровича, який останні 4 роки очолював ГС
«Українська промислова асоціація захисту рослин».
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com


ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ, В Т.Ч. ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНІ КОМПАНІЇ

KSG Agro в I кв.-2019 увеличил чистую
прибыль в 1,6 раза
18.06.2019

Агрохолдинг KSG завершил январь-март 2019 года с чистой прибылью
$3,46 млн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об
этом сообщает издание bin.ua
Согласно отчету на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за этот период
сократилась на 12,5% - до $3,4 млн. По итогам первого квартала KSG Agro получил валовой
убыток в $0,1 млн против прибыли в $1,7 млн и операционный убыток в $0,05 млн против
прибыли $2,6 млн в январе-марте 2018 г. Финансовый доход за 3 мес. т.г. включает $4,3 млн
прибыли от реструктуризации. В соответствии с соглашением, подписанным группой в
отношении займа от Big Dutchman, задолженность группы по кредитному соглашению
была реструктурирована. Реструктуризация подразумевает сокращение суммы кредита до
EUR1 млн, который будет погашен к июлю 2019 г. Доход от сегмента животноводство за
три месяца 2019 года составил $1,8 млн, что на 18,7% ниже показателя за соответствующий
период предыдущего года, от переработки пищевых продуктов - $0,7 млн, что в два раза
ниже показателя. Общий объем продаж свиней за три месяца текущего года составил 24
тыс. голов. Сегмент растениеводства в основном приносил доход от продажи сорго и
пшеницы 2018 г. Выручка сегмента за 3 мес. выросла в 3,4 раза и составила $0,8 млн. В 2019
г. группа планирует ввести в эксплуатацию новый корпус-маточник на свиноводческим
комплексе, что увеличит производство свиней на 20%. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
HarvEast за три роки хоче збільшити площі
під зрошенням до 5 тис. га

Антимонопольный комитет Украины
возбудил дело против МХП
27.06.2019

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело против
агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП), сообщил глава комитета
Юрий Терентьев в соцсети Facebook.
"Антимонопольный комитет Украины начал расследование действий группы "МХП"
(пять птицефабрик и ЧАО "Мироновский хлебопродукт", принадлежащие Юрию Косюку) на
рынке курятины по признакам злоупотребления монопольным положением. Исследование
АМКУ выявило, что ЧАО "Мироновский хлебопродукт" устанавливает торговым партнерам
условия для закрепления территории продаж, обязывает партнеров придерживаться
ценовой политики группы "МХП" и запрещает им продавать продукцию конкурентов. То
есть, МХП практикует ограничительную торговую политику в отношении дистрибьюторов,
субдистрибьюторов и партнеров", – написал Терентьев. По его словам, действия МХП могут
привести к нарушению структуры рынка дистрибуции курятины, существенному
ограничению прав других участников рынка свободно выбирать себе партнеров, а также
навязыванию участникам рынка собственных правил поведения. Отметим, международное
рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило одному из крупнейших производителей
мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) рейтинг в иностранной и
национальной валюте на уровне В. Об этом говорится в сообщении Fitch. "Агентство Fitch
Ratings в обновленном отчете признало неизменным ранее прогнозируемый стабильный
рейтинг «В» (в иностранной и в национальной валюте). Проще говоря, иностранные
экономические аналитики уверены в перспективах развития, а также наличии реального
потенциала для роста одного из крупнейших игроков на отечественном рынке", - сказано в
нем. При этом эксперты Fitch допускают в обозримом будущем повышение рейтинга МХП
до уровня В+ за счет политики диверсификации агробизнеса, в частности строительства
второй линии на птицефабрике в Виннице и покупки словенской компании Perutnina Ptuj.
По прогнозам агентства, вторая очередь Винницкой птицефабрики даст возможность до
2022 года нарастить объемы производство курятины на 48%. Ожидается, что Perutnina Ptuj
в текущем году будет формировать порядка 7% EBITDA (прибыль до вычета налогов,
процентов и амортизации) МХП, что позволит агрохолдингу получать более половины
выручки в иностранной валюте. Кроме того, согласно прогнозу Fitch, до 2022 года общая
выручка МХП вырастет до 2,2 млрд долларов, при этом рентабельность улучшиться с 23,4%
до 25,8%. Прогнозируется, что экспортная выручка вырастет до 68% в 2021 году.
Напомним, МХП по итогам первого квартала 2019 года получил $33 млн чистой прибыли,
что на 63% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом компания сообщила на
сайте Лондонской биржи. Выручка МХП увеличилась на 42% - до $436 млн, экспортная
выручка - на 65%, до $268 млн (61% от общей выручки). Операционная прибыль холдинга
Косюка сократилась на 19% - до $50 млн, валовая осталась на уровне предыдущего периода
- $81 млн, EBITDA сократилась на 7% - до $83 млн по сравнению с январем-мартом 2018-го.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Агрохолдинг HarvEast у найближчі три роки планує довести площу
сільгоспземель під дощовим зрошенням до 5 тис. га. Про це повідомив
директор з виробництва HarvEast Євген Казєєв.
За його словами, зараз площа зрошуваних земель холдинга становить 1,6 тис. га. У
середньому інвестиції в зрошення склали $2-3 тис./га. Євген Казєєв уточнив, що установка
зрошувальних систем для ділянок гібридизації може окупитися протягом п'яти років,
оскільки врожайність в середньому збільшується в 3-4 рази. Компанія HarvEast сільськогосподарський холдинг, основними напрямками діяльності якого є рослинництво
(вирощування пшениці, соняшнику, ячменю та ін.) і молочне тваринництво. Обробляє
близько 97 тис. га. Холдинг був створений 10 березня 2011 р. на базі сільськогосподарських
активів ПАТ "Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча" (Донецька обл.). Акціонерами
HarvEast Holding є група "Систем кепітал менеджмент" і група "Смарт-холдинг".
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
В Vitagro будут выплачивать
польские зарплаты
21.06.2019

Группа компаний Vitagro в ближайшее время будет работать над
совершенствованием, систематизацией и автоматизацией бизнеспроцессов и отвечать на вызовы.
«Сегодня в Украине остро стоит вопрос оттока кадров. В начале года я, как инвестор
компании, поставил задачу руководителям всех направлений бизнесов компании Vitagro к
середине 2019 года поднять заработную плату до уровня польской. Ориентируемся именно
на эту страну, поскольку больше всего украинцев выезжает в Польшу. Должны понимать,
что если средняя заработная плата там составляет €1 тыс., то минус 30% как раз будет
комфортная сумма, чтобы люди не уезжали от семей и оставались работать в Украине.
Считаю, что работники должны получать у нас не меньше €700, а в сезон, конечно, должно
быть больше», - рассказал народный депутат, почетный президент ГК Vitagro Сергей
Лабазюк во время Дня поля в с.Лесоводы Хмельницкой обл. Перед руководством компании
также стоит задача делать максимальную привязку к производству, при этом человек
должен иметь не просто фиксированную ставку, а каждый работник должен понимать, что
он партнер. «Мы к этому шли давно, когда делали ребрендинг компании Vitagro: мы эту
философию отразили в названии Vitagro Partner. Только партнерские отношения
становятся успешными. В бизнесе должно быть так: тот, кто нанимает, и наемные
работники должны быть партнерами. Поэтому мы стараемся построить в компании
партнерские отношения, создать работникам комфортные условия, прежде всего в
материальном обеспечении, а также обеспечить стабильность. Обычный работник должен
понимать, что будет с компанией через год или три», - отметил Сергей Лабазюк.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії
«Західний Буг» (Львівська обл.) придбати частку в статутному капіталі
компанії «Хрещатик-Агро» (Чернівецька обл..).
Надано дозвіл ПП «Західний Буг» (с. Павлів, Львівська обл.) на придбання частки у
статутному капіталі ТОВ «Хрещатик-Агро» (смт Кострижівка, Чернівецька обл., Україна), що
забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
Читать полностью >>>
По материалам agravery.com



РОСЛИННИЦТВО
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Производство зерновых в Украине
увеличится до 94 млн т.
19.06.2019

Производство зерновых в Украине в 2019/20 МГ (маркетинговый год,
июль-июнь) увеличится до 94 млн т., сообщил президент Украинской
зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев.
"Ожидаем 94 млн тонн зерна. Любое перепроизводство будет востребовано на
внешнем рынке. На ближайшие три-четыре года ожидаем роста производства до 100 млн
тонн, экспорта - до 70 млн тонн", - рассказал он. По его словам, площади под зерновыми
культурами в Украине стабильны, а объем производства зависит от климата. В лидеры по
производству выходят западные области Украины, и данная тенденция сохранится.
Горбачев также подчеркнул, что в текущем сезоне максимальный месячный объем
перевалки зерна составил 6 млн тонн, что развеивает сомнения, сможет ли страна в
перспективе нарастить экспорт до 70 млн тонн зерна. Президент УЗА отметил, что Топ-10
экспортеров зерна осуществляют 71% экспорта, основные направления экспорта - Европа,
Азия и Северная Африка. Он рассказал, что проблема с фитосанитарными требованиями
Индонезии остается актуальной. Кроме того, УЗА хочет изменить экспортные протоколы с
Китаем, в частности, включить пшеницу и изменить требования по ячменю - Китай требует
искать "болезни, которых никогда в украинском ячмене не было обнаружено". Николай
Горбачев рассказал, что стоимость перевалки в Украине снижается, поскольку растет
конкуренция и снижаются операционные затраты, однако проблемы с железной дорогой
остаются "узким местом" логистики. "УЗ ежегодно увеличивает перевозку зерна, но не
успевает за динамикой выращивания и экспорта зерна. Если будем экспортировать 70 млн
тонн зерновых, то УЗ должна улучшить эффективность на 50%: количество вагонов - с 50
тыс. до 75 тыс. в месяц", - отметил президент УЗА. Он также добавил, что развитие речной
логистики тормозят вопросы ремонта шлюзов и платы за открытие шлюзов. По
официальным данным Минагропрода, производство зерновых и зернобобовых в 2018/19
МГ составило 70,1 млн тонн, в 2019/20 МГ вырастет до 70,8 млн тонн. Экспорт зерна с
начала 2018/19 МГ по состоянию на 14 июня 2019 года составил 48,3 млн тонн (+26% к
2017/18 МГ) при прогнозе экспорта на 2018/19 МГ около 49 млн тонн зерна.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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САДІВНИЦТВО

Виробники Херсонської області почали відвантажувати
перші комерційні партії кавунів

Куліндорівський КХП планує прийняти понад
50 тис. тонн ранніх зернових
20.06.2019

Куліндорівський комбінат хлібопродуктів, що входить до складу
Держрезерву, розпочав приймання ячменю та пшениці нового врожаю. Про
це повідомляє портал proagro.com.ua
За п’ять діб приймання зерна на елеватор підприємства на зберігання надійшло
понад 7 тис. т. зерна. Якщо такі темпи заготівлі збережуться до середини липня, то це дасть
змогу прийняти на зберігання понад 50 тис. тонн ранніх зернових нового врожаю 2019
року. Наразі елеватор перевели на роботу в цілодобовому режимі, що дозволяє уникнути
створення черг для вивантаженння авто, кількість яких за добу сягає понад 100 одиниць.
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua
Елеватори Alebor Group розпочали
приймати новий врожай
22.06.2019

Перші вантажівки з новим врожаєм прийняли напередодні елеватори
групи компаній Alebor Group. Ячмінь завезли на Чесне ХПП у Балті та на
Христинівське ХПП.
Приймання першого автомобіля у цьому сезоні пройшло без ускладнень, – розповів
директор Чесного ХПП Олег Златов. – Усі потужності та співробітники нашого елеватора
готові до роботи протягом усього року. Наших підготовки та вміння вистачить, аби
невпинно приймати зерно. Але чи вистачить продукції у фермерів, аби заповнити наш
елеватор. Амбіційність керівника Чесного ХПП насправді має підґрунтя, адже, як ми раніше
повідомляли, у підсумку реалізації інвестиційної програми можливості усіх без винятку
елеваторів ГК Alebor Group суттєво зросли. У 2018 р. потужності одночасного зберігання 3-х
елеваторів було збільшено на 112 000 т., і відтепер вони становлять 315 000 т. Нагадаємо,
що за 2018-2019 маркетинговий рік три елеватори здійснили перевалку близько 800 000 т.
зерна. Ще раніше на півдні України до жнив стала техніка транспортно-експедиторської
компанії «Болеко». Зазначимо, на елеваторах Alebor Group розроблені та впроваджені діючі
процедури НАСССР, що стосуються безпеки харчових продуктів. Вони є обов’язковими в
Україні та необхідні для забезпечення безпеки зерна. На всіх ХПП дотримуються вимог
щодо гігієни персоналу, чистоти транспорту, контролю шкідників тощо. Все це дозволяє
зберегти та навіть поліпшити якість зерна, що надходить на елеватори.
Читати повністю >>>
За матеріалами Alebor Group


19.06.2019

Перші фури з українським кавуном сьогодні почали завантажувати
виробники баштанних Херсонської області. Про це йдеться у повідомлені
інформаційного ресурсу «Інфо-Шувар».
Ринок одразу відреагував на це – лише за одну добу ціни на кавуни на найбільшому
на Півдні гуртовому ринку «Нежданий» обвалились з 25 грн/кг (0,86 €/кг)до 15 грн/кг(0,51
€/кг). Враховуючи плани українських трейдерів, перші херсонські кавуни врожаю 2019
року можуть з’явитись на ринку Центрального та Західного регіонів ще до кінця поточного
робочого тижня. За даними Валерія Федоренко, фахівця з розвитку плодоовочевого ринку
проекту UHBDP, поки що фермери збирають кавуни з т.з. «термосів» - плівкових мінітеплицях. Площі під раннім кавуном є меншими цього року - українські виробники
скоротили їх через низькі ціни на ранній кавун минулого року. По т.з. «багарних» кавунах,
які почнуть збирати в кінці липня, ситуація дзеркальна – площі під ними збільшились
завдяки рекордно високим цінам минулого сезону. «Минулий рік показав наскільки погода
може скорегувати плани виробників і трейдерів. Рік тому сезон розпочався на 7-10 днів
раніше завдяки теплій весні та почату літа, і вже до середини липня ціни досягли
найнижчих в той рік показників. В серпні через тривалі дощі на Півдні ціни сягнули
рекордних показників, хоча зазвичай саме в цей період вони є найнижчими. Але, попре всі
перешкоди, Україні в минулому сезоні вдалось експортувати найбільший за останні 4
сезони обсяг кавунів - 19 тис. т. Сподіваємось в цьому сезоні побачити черговий рекорд», розповідає Тетяна Гетьман, керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар»,
найбільшого в Західному регіоні України гуртовому ринку. «Якщо погода не завадить, ми
маємо всі шанси зібрати в цьому сезоні один з найкращих врожаїв «багарних» кавунів і
оновити рекорд з експорту. Більший врожай може сприяти зниженню внутрішньої ціни, але
водночас, завдяки цьому ми зможемо бути більш конкурентоздатними на ринку Польщі та
Прибалтики. Найбільший обсяг кавунів ми зазвичай експортуємо саме в серпні», - каже пан
Федоренко. За даними «Інфо-Шувар», у 2018 році вже в середині липня виробники Півдня
пропонували кавун по 1,2-1,8 грн/кг (0,04-0,06 €/кг), а в серпні ціни на український кавун
вже були в 2 рази вищі. Серед головних викликів цього сезону фахівці ринку називають
нові вимоги щодо експорту до Білорусії - експортувати в цю країну зможуть тільки ті
виробники, які нададуть підтвердження про те, що їхнє господарство є "вільною" від
карантинних організмів ділянкою.
Читати повністю >>>
За матеріалами info.shuvar.com
Итальянская компания заложила в Киевской обл.
первый интенсивный сад миндаля

ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

20.06.2019

Виробник часнику на Херсонщині отримав авторське
свідоцтво на новий сорт
21.06.2019

Торговий дім «Зоря Плюс» (Херсонська обл.), один із найбільших
виробників часнику в Україні, отримав авторське свідоцтво на новий сорт
часнику Таврійський. Про це пише agronews.ua
Площі під часником займають 170 га: 150 га - під сортом Таврійський, ще на 20 га
вирощують сорт Любаша. У 2018 р. врожай головок в середньому становив 10 т/га, на
окремих ділянках 12-14 т/га. Врожайність озимого часнику планують отримати на рівні 20
т/га. Восени зубки висадили сівалкою точного висіву із застосуванням загущеної схеми
посадки. Господарство експортує товарний часник до Польщі й країн Балтії.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
Урожай картофеля, моркови, свеклы и капусты
снова под угрозой
21.06.2019

В северных и центральных регионах Украины, на которые
приходится значительная часть производства картофеля, свеклы, капусты
и моркови, уже более двух недель нет осадков.
При этом температуры воздуха бьют исторические рекорды, в т.ч. и в ночное время,
что приводит к проблемам с развитием растений и стрессу. По прогнозам синоптиков, в
течение ближайшей недели осадков в этих регионах не ожидается, что может усугубить
состояние растений и даже привести к частичной потере урожая. К сожалению, основная
часть картофеля, моркови, капусты и свеклы в этих регионах выращивается на богаре, т.е.
без полива. А значит сделать в этой ситуации практически ничего невозможно.
Определённую надежду овощеводам и картофелеводам даёт лишь ожидаемое через неделю
снижение среднесуточных температур воздуха. Они надеются, что к этому времени
изменится и прогноз погоды и пойдут дожди, потому что если такая погода сохраниться
более трёх недель, то потери урожая неизбежны. По оценкам аналитиков EastFruit,
площади под овощами так называемого борщового набора и картофелем в Украине под
урожай 2019 года были очень резко расширены. Если климатические условия будут
близкими к нормальным, то избежать перепроизводства этих культур будет сложно.
Однако уже само начало сезона показало, что условия пока что от идеальных далеки.
Изначально овощеводы северных и центральных областей Украины слишком поздно
смогли посадить и посеять овощи и картофель, потому что избыточные осадки и холодная
погода в конце апреля и начале мая не позволяла это сделать. Теперь же погода
изменилась, и осадков нет вовсе, а температуры воздуха значительно превышают норму.
Напомним, что в сезоне 2018/19 Украина резко увеличила импорт картофеля вследствие
неурожая годом ранее. Импорт вырос в 3,5 раза до 19,1 тыс. тонн. При этом экспорт
картофеля снизился на 13% до 3,6 тыс. тонн, что сделало Украину нетто-импортёром
картофеля. При этом фермеры, которые смогли получить урожай в прошлом сезоне,
впервые за три года хорошо заработали, потому что цены были высокими, а спрос на
картофель и овощи борщового набора превышал предложение.
Читать полностью >>>
По материалам east-fruit.com
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По информации EastFruit, в Киевской области в прошлом году был
заложен первый промышленный сад миндаля. Площадь сада на данный
момент достаточно большая и составляет около 105 гектаров.
Для осенней и весенней посадки использовались итальянские саженцы миндаля с
закрытой корневой системой, выращенные по технологии ex-vitro (микроклонирования).
Первые саженцы миндаля были посажены в сентябре 2018 года, а последние – в самом
начале июня. При этом, не смотря на непростые климатические условия, выпадение не
превысило 1%. В саду установлена система капельного орошения и каждый саженец имеет
опору. Схема посадки миндаля не уточняется, однако уже очевидно, что речь идёт о посадке
интенсивного типа. Название предприятия и кто является инвестором с украинской
стороны пока что держится в секрете. Однако EastFruit стало известно, что партнёром
проекта выступает итальянская компания Besana, а технологическое сопровождение
проекта оказывают итальянские агрономы-ореховоды, специализирующиеся на миндале,
фундуке и грецком орехе. Компания Besana занимается ореховым бизнесом с 1921 года и на
данный момент перерабатывает ежегодно около 25 тыс. тонн орехов и сухофруктов в год,
продавая 75% продукции напрямую в сети супермаркетов (120 млн. розничных упаковок) и
остальное – напрямую пищевым компаниям, использующим орехи в качестве ингредиента.
Основные розничные бренды компании - это Besana, Almaverde Bio и Vittoria Chocolatery
однако итальянский переработчик также производит продукты под собственными
сетевыми марками супермаркетами – Private Label. …
Читать полностью >>>
По материалам east-fruit.com
Асоціація «УКРСАДПРОМ» закликає керівництво держави створити
умови для розвитку українського садівництва
26.06.2019

Асоціація «УКРСАДПРОМ» закликає керівництво держави та
кандидатів у депутати створити умови для розвитку українського
садівництва. Про це повідомляє прес-служба організації.
На позачергових Загальних Зборах членів Асоціації «УКРСАДПРОМ», які відбулися 14
червня 2019 року в с. Підзамочок (Бучацький р-н, Тернопільська обл.), було погоджено
звернення до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана та лідерів політичних партій і кандидатів у народні депутати, в
якому, зокрема, передбачено ряд кроків законодавчої та виконавчої гілок влади, що здатні
надати потужний поштовх розвитку українському садівництву. Так, Асоціація вимагає
оперативного вмрішення наступних питань: встановлення фіксованих ставок єдиного
податку на землю (за гектар) залежно від виду господарської діяльності, з відповідним
наступним розчепленням; повернення спецрежиму ПДВ для сільгоспвиробників;
забезпечення на належному рівні державної підтримки експорту плодів і ягід, а також
продуктів їх переробки; модернізація та переорієнтування державної програми підтримки
розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства шляхом зміщення акценту на
переробку продукції з метою збільшення у ній доданої вартості, а також збільшення обсягів
фінансування в рамках цієї програми. Асоціація «УКРСАДПРОМ», яка об’єднує провідні
садівничі господарства, виробників садивного матеріалу, а також ВУЗи, є господарською
асоціацією національного масштабу, утвореною як добровільне, недержавне, договірне,
неприбуткове об’єднання. Наразі Асоціація об’єднала більше 100 членів, для здійснення
господарської діяльності яких щороку залучається сотні тисяч робітників, які є
потенційними виборцями кожної політичної партії. Загалом галузь нараховує кілька
мільйонів постійних та сезонних працівників. «Зараз гаряча для українського села і
політики пора року. І хоча причини цьому різні, працювати та дбати про галузь повинні не
лише аграрії», – йдеться у тексті звернення. При цьому в зверненні до Президента України
та Прем’єр-міністра України наголошується, що розпочати здійснювати певні кроки на
шляху до формування державної політики, спрямованої на підтримку галузі, можна ще до
парламентських виборів. У зверненні до лідерів демократичних, проэвропейських
політичних партій та кандидатів в депутати Асоціація пропонує укласти «суспільний
договір», відповідно до якого готова забезпечити підтримку політичним силам, які
включать запропоновані питання до своїх передвиборчих програм і візьмуть зобов’язання
виконати їх.
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «УКРСАДПРОМ»
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Право завозити у ЄС м'ясні напівфабрикати має лише
один український виробник

Villa Milk запустить роботизовану ферму
на 140 голів ВРХ
24.06.2019

ТОВ Villa Milk (Вінницька область) цього року запустить
роботизовану молочну ферму на 140 голів великої рогатої худоби. Про це
повідомляє служба новин порталу agrotimes.net
Усі виробничі процеси будуть автоматизовані, вплив людського фактору виключений, повідомили в агрофірмі «Ольгопіль». На фермі отримуватимуть молоко найвищої
якості. Сьогодні на фермі утримують 230 дійних корів, молоко від яких потрапляє на
власний переробний завод європейського зразка. У новозбудованому переробному цеху
планують виготовляти високоякісне молоко, кефір, ряжанку, масло, йогурти та м’які сири
під ТМ Villa Milk. Особливістю продукції заводу Villa Milk є термостатний спосіб
виготовлення, коли сквашування молока та дозрівання кисломолочних продуктів
відбувається безпосередньо в споживчій тарі, підкреслив керівник заводу Віталій Істратов.
«Наша концепція передбачає те, що в нас є свої угіддя, свої корми, своє поголів’я корів й
однозначно – сировина, тобто молоко», – зазначив Віталій Істратов.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net



МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

Карпатские фермеры просят Верховную Раду Украины
принять закон о развитии овцеводства
25.06.2019

Ещё совсем недавно овцеводство в Украине было основной отраслью
животноводства, а поголовье составляло почти 10 млн овец. Об этом
сообщает издание fermer.blog
В настоящее время число выращиваемых овец уменьшилось в 9 раз. Фермеры
Западной Украины обратились с просьбой к Верховной Раде о приёме закона, который бы
посодействовал развитию отрасли в Карпатах. Ранее овцеводство было рентабельным за
счёт довольно высоких цен на шерсть. Больше всего овец содержали фермеры Закарпатья и
Прикарпатья, где выращивание КРС осложнено недоступностью кормов и пастбищ. Овцы
же пасутся на крутых склонах, куда коровы добраться не могут. При установлении
рыночных условий поголовье овец в Украине уменьшилось в 9 раз. Сейчас их количество
остановилось на отметке в 1 млн 100 тыс. голов. Развитие овцеводства в стране
сдерживается отдалённостью горных пастбищ от населённых пунктов, неудовлетворительными условиями работы пастухов, трудностями использования техники для транспортировки произведённой продукции к месту реализации. Нельзя сказать, что государство
совсем не поддерживает отрасль. До 2015 г. за сохранение молодняка выплачивалась
помощь в размере до 100 грн за голову. Но в следующие годы и эта поддержка фермеров
прекратилась. Участники региональных организаций Аграрного союза обратились к
Ассоциации органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты-Украина», куда
входят Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая обл. Путём влияния на
депутатов Парламента они надеются поднять вопросы о поддержке отрасли в парламенте,
а также добиться принятия закона о развитии овцеводства в горных районах Карпат.
Читать полностью >>>
По материалам fermer.blog
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ЗЕМНОВОДНІ

Першу зміїну ферму відкрили
в Україні
17.06.2019

Фермерське господарство "Західний равлик" у селі Солонка
Пустомитівського району Львівщини вирощує їстівних змій. Це перша в
Україні зміїна ферма, пише видання gazeta.ua
Співвласниця ферми Ірина Юскевич говорить, що змій вирощують на фермі два
місяці. Приблизно 70 неотруйних плазунів містяться в спеціальному вольєрі. Розводять
рептилій для продажу в ресторани. Лише недавно власникам вдалося отримати необхідні
дозволи. Для фахівців Госпродпотребслужби Пустомитівського району це був несподіваний
вид бізнесу. Ферма знаходиться на стандартній ділянці між приватними будинками в
Солонці. Подружжя-фермери не хочуть зупинятися на розведенні равликів і змій. Планують
вирощувати жаб і сарану. Страва, приготована зі змії буде коштувати в межах 3-4 тис. грн за
порцію. При цьому з однієї змії можна приготувати їжі на трьох осіб. Щоб змії досягли
товарних кондицій, їх вирощують протягом 3 років. Годують перепелиними яйцями,
молоком і мальком риб. На думку Ірини Юскевич, зміїне м'ясо не стане надто популярним,
але завжди знайдуться люди, які захочуть спробувати щось незвичайне. Фермери планують
запустити вирощування і змій для отримання отрут, що використовуються в фармацевтиці.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
Акваторію Чорного моря здаватимуть в оренду
для вирощування мідій

Прогноз: свинопоголовье у населения за
пять лет сократится на 35%

20.06.2019

21.06.2019

Более 40% общего поголовья свиней в Украине пока приходится на
приусадебный сектор. Однако за 5 лет ситуация может существенно
измениться, пишет agroportal.ua
«В течение последних 5 лет количество свиней в домохозяйствах сокращается в
среднем на 7,5% в год. Так, в 2015 г. свинопоголовье в приусадебном секторе насчитывало
3,6 млн голов, в этом году оно равно 2,6 млн. Если такая тенденция сохранится - в 2025 г. в
личных хозяйствах количество свиней уменьшится до 1,7 млн голов», - отметила президент
Ассоциации свиноводов Украины Оксана Юрченко. Одним из факторов, способствующих
такому развитию событий является эпизоотическая ситуация по АЧС в стране, а также
отсутствие идентификации животных в хозяйствах населения и низкий уровень
биобезопасности. «Так, в случае подозрения на африканскую чуму, владельцы таких свиней
пытаются как можно быстрее их сбыть, что способствует распространению болезни», объяснила эксперт. Кроме того, с 1 января 2025 вступит в силу положение о запрете
реализации на рынках животных, забитых подворно: в соответствии с положениями Закона
«Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов» к
продаже будут допускать только мясо свиней, забитых на сертифицированных бойнях.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Україна виробляє все менше
свинини

В Україні розробили перший проект про надання в оренду акваторії
Чорного моря для цілей марикультури. Про це повідомили у
Держрибагентстві, передає служба новин порталу shotam.info
“Держрибагентство України спільно з Міністерством аграрної політики та
продовольства України розробили перший проект про надання в оренду акваторії Чорного
моря для цілей марикультури. Зараз він на погодженні у центральних органів виконавчої
влади”, – йдеться у повідомленні. Пілотний проект дасть можливість суб’єкту
господарювання взяти в оренду акваторію внутрішніх морських вод Чорного моря для
вирощування мідій. “Сьогодні це реальний напрям господарської діяльності, який може
забезпечити постачання на внутрішній ринок цінних і відносно доступних продуктів”, –
зазначили у Держрибагентстві. Раніше в Україні вже займалися вирощуванням мідій.
Зокрема їх розводили у Криму, Одеській та Херсонських областях. Зараз займаються
морепродуктами неохоче. Все через заплутану нормативно-правову базу та бюрократичні
перешкоди: підприємці й фермери просто не ризикують братися за таке виробництво.
Експерти вважають, що потрібна підтримка на законодавчому рівні, лізингова програма та
можливість орендувати території під плантації на тривалий термін. …
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
Тернопольские фермеры начали поставлять
улиток в Европу
20.06.2019

27.06.2019

За рік в Україні виробництво свинини скоротилося на 7,9%. Про це
свідчать дані Державної служби статистики України, передає служба новин
порталу unn.com.ua
Так, у травні 2019 р. було вироблено 17,1 тис. тонн свинини, що на 7,9% менше, ніж у
травні 2018 року. Також повідомляється, що у січні-травні 2019 р. в Україні було вироблено
81,5 тис. тонн свинини. Це на 4,3% менше, ніж у травні 2018 р. Йдеться про виробництво
свіжої та охолодженої продукції (тушки, напівтушки). Дані наведено без урахування
анексованого Росією Криму та Севастополя, а також окупованих територій Донецької та
Луганської областей. Зауважимо, що скорочення виробництва свинини відбувається,
зокрема, і через епідемію АЧС в Україні. За словами депутата Сергія Тригубенка, хвороба
зумовила знищення більш як 32 тис. голів свиней, і це лише за офіційними даними. "На
цьому фоні рекордно зріс імпорти свинини в Україну з-за кордону. За минулий рік ми
наростили показники імпорту у 5 разів! І думаю, що це ще не межа. Щодо експорту, то через
АЧС у цьому контексті ми фактично ізольовані. За минулий рік Україна відправила в інші
країни всього 1600 т свинини", — зазначив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Лише один український виробник має право ввозити м'ясні
напівфабрикати до ЄС, дані опубліковані на сайті Єврокомісії. Так, дозвіл на
експорт м'ясних напівфабрикатів у ЄС має завод “Легко” (МХП).
Окрім того, за даними Єврокомісії, право ввозити м'ясо птиці до ЄС мають лише двоє
українських виробників. Це - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба), а
також агропромисловий холдинг "Пан Курчак" – "Птахокомплекс Губин". Дозвіл на
поставку м’ясних виробів в ЄС мають "Вінницька птахофабрика", завод “Легко” і ПрАТ
"Миронівська птахофабрика" - усі разом входять до холдингу МХП. Нагадаємо, Європейська
комісія планує розширити імпортні квоти для української курятини з 20 тис. тонн до 70
тис. тонн в рік. Відзначимо, як свідчать дані Держстатистики, виробництво замороженої
курятини в Україні за рік зросло на 44,4%. Так, у травні 2019 р. в Україні було вироблено 11,4
тис. тонн курятини, тоді як у травні 2018 р. - 6,4 тис. тонн. Йдеться про виробництво
заморожених тушок курей, курчат. Виробництво свіжої та охолодженої курятини також
зросло - на 8,2% за рік. У травні 2019 року українські птахівники виробили 35,5 тис. тонн
продукту, рік тому - 32,5 тис. тонн. Вітчизняна галузь промисловості з виробництва
курятини активно розвивається. Українські птахівники безперервно нарощують поставки
продукції за кордон, завдяки чому країна утримує статус нетто-експортера м’яса птиці
п’ятий рік поспіль. За прогнозами німецьких експертів, в 2019-му Україна збільшить
показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь і
Канаду. Як писав УНН, торік курятина отримала статус лідера експорту продукції
тваринництва за кордон і забезпечила Україні 500 млн дол. валютної виручки. З цієї суми
450 млн дол. “привіз” Україні один лише агрохолдинг Юрія Косюка “Миронівський
хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба)- найбільший виробник та експортер курятини в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

Тернопольский кооператив в 2019 г. поставит в Европу первую
партию улиток. Об этом говорится в сюжете телеканала "Тернополь-1",
сообщает служба новостей портала delo.ua
Как отмечается, на Тернопольщине разводят особый вид улиток - Мюллер или серая
улитка. «При большом количестве улитки мы получаем хорошую экспортную цену. С
малым количеством там нас никто не ждет. Минимальная партия для экспорта - 10 т и этом
пробная партия», — рассказал сооснователь кооператива улитководов Тернопольской
области Тарас Слабый. Наиболее перспективными для поставок улиток являются Италия,
Испания и Франция. Там моллюсков используют в косметологии и медицине. Но наиболее
востребованы они как еда. Напомним, в 2017 году из Украины поставили в другие страны
347 тонн виноградных улиток на $360 тысяч. Все партии улиток, кроме 5 тонн для Польши,
были поставлены в Латвию. Один килограмм украинских улиток продавался на экспорт по
$1-1,3. По сравнению с 2016 годом, цены на украинские улитки немного выросли. В Латвии
и Польше украинских улиток доводят до стадии готовности - начиняют специальными
соусами и маринадами. Далее они фасуются под брендом восточноевропейского
переработчика и продаются в странах Западной Европы. Отметим, что за 10 месяцев 2016 г.
Украина экспортировала 347 тонн улиток. Это был рекорд за последние 3 года. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Україні створили унікальну технологію
вирощування осетрових

Будет несладко: Украину ждет исторический минимум
по производству сахара

29.06.2019

В Україні створили унікальну технологію вирощування осетрових.
Про це повідомляє сайт Національної академії аграрних наук України
(НААН), передає портал agropolit.com
«Занадто інтенсивна і неконтрольована промислова експлуатація осетрових запасів
упродовж кількох століть та широкомасштабне порушення екологічних умов для їх
природного відтворення, стали тими вирішальними чинниками, що призвели до
катастрофічного зменшення чисельності популяцій. Схожа ситуація склалась і з
представниками лососевих риб в іхтіофауні України», – ідеться в повідомленні. Науковці
зауважили, що завдання зі збереження генофонду та відновлення чисельності осетрових і
лососевих риб наразі потребують особливої уваги, оскільки більшість видів уже занесені як
в Україні, так і в багатьох інших країнах Європи до Червоної книги. За результатами
розроблення інноваційних технологій високоінтенсивного осетрівництва науковцями
відпрацьовано комбіновані методи формування та експлуатації маточних стад осетрових
риб для вирощування плідників з використанням садкових рибницьких систем у водоймах
за природним температурним режимом у поєднанні зі штучним відтворенням риб, з
регульованим режимом температури води. Випробувано технологічну схему
індустріального рибництва з управлінням процесами гаметогенезу плідників, що дає змогу
істотно прискорити процес вирощування високоякісного посадкового матеріалу осетрових
риб, – повідомили в НААН. Одним з головних пріоритетів ефективного ведення сучасного
осетрівництва є підвищення рівня виживання осетрової молоді завдяки застосуванню
удосконалених методів годівлі личинок риб у період вирощування до життєстійких стадій.
Львівською дослідною станцією Інституту рибного господарства НААН обґрунтовано і
успішно апробовано нові методи підвищення життєздатності осетрових личинок з
годівлею
живими
кормовими
організмами,
збагаченими
пробіотиками
та
поліненасиченими жирними кислотами.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com




FMCG ІНДУСТРІЯ
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Урожай гречки може скоротитися
до історичного мінімуму
21.06.2019

Цього року в Україні гречкою засіяно лише 57% запланованих площ 55 тис. га, що на 45% менше, ніж на аналогічну дату минулого року. Про це
повідомляють аналітики УкрАгроКонсалт.
За оцінками аналітиків, у зв'язку з рекордно низькими посівами гречки її урожай в
країні може скоротитися до історичного мінімуму. Власного врожаю буде недостатньо для
задоволення внутрішнього попиту і необхідно буде нарощувати імпорт гречки та похідних
продуктів. Нагадаємо, за чотири місяці поточного року в Україні виробили 24,54 тис. т
крупи, що на 26% перевищує показник минулого року. Експортний обсяг за аналізований
період зріс більше ніж вполовину (на 56%) до 3,85 тис. т. Імпортні показники перевищують
експортні на 48%. Загалом з січня по квітень поточного року до України було імпортовано
7,34 тис. т гречки. Основним постачальником є Казахстан.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
Темпы экспорта муки из Украины на треть
отстают от прошлогоднего
24.06.2019

По состоянию на 21 июня Украина экспортировала 289,6 тыс. т
муки, что на 29,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого
года (412,3 тыс. т). Об этом сообщает пресс-служба Минагропрода.
В частности в отчетный период экспортировано: муки пшеничной 288,2 тыс. т (-122,5 тыс. т меньше, чем в аналогичный период прошлого года); муки из
других видов зерна - 1,4 тыс. т. (-0,2 тыс. т). Напомним, что новый стандарт на пшеницу,
который начал действовать 10 июня 2019 г., предусматривает несколько основных
изменений. Среди них уменьшение количества классов, повышение требований по
содержанию вредных веществ и другое. Отметим, последние годы было реализовано
несколько успешных проектов, а некоторые сейчас находятся в стадии проектирования или
начала строительства. Если начинать с глобальной модернизации, то этот перечень
выглядит следующим образом. «Винницкий КХП №2» увеличил мощность более чем в два
раза и сумел увеличить производство продукции и экспортные отгрузки. Правда,
оборудование для модернизации в основном использовалось отечественное или еще
советское. «Васильковхлебопродукт» (Киевская обл.) - полная замена старого
оборудования на новое от лучшего турецкого производителя - компании Alapala Group. В
первую очередь мельница предназначена для покрытия потребностей в муке компании
«Кулиничи», что осуществляет вполне успешно. На свободный рынок практически не
влияет, хоть и экспортирует некоторые объемы. «Энлиль» (Харьков) - замена оборудования
и увеличение производительности. Сборное турецкое оборудование. Увеличились
внутренние продажи и экспорт. А также увеличились рекламации по поводу сроков
отгрузок и нестабильного качества, но это уже работа команды. «Ривне-Борошно» (Ровно) частичная замена оборудования и повышение мощ-ности. Значительно увеличились
продажи муки. Из новых объектов, которые к тому же успешно вошли в рынок с резким
увеличением объемов производства, стоит отметить следующие. «Хмельницк-Млын»
(Хмельницкая обл.) - турецкое оборудование разных производителей - хорошее качество,
резкий рост внутренних продаж и экспорта. «Агродар» (Кировоградская обл, г.
Александрия), ТМ «Зернари» - оборудование «Бюлер», самая дорогая и технологичная
мельница. Собственники никогда до этого с мукой дела не имели, но смогли так поставить
коммерческое направление, что в настоящее время загрузка мельницы составляет
минимум 80%. Премиальное качество муки. «Мовер Мил» (Черкасская область, с. Кривые
Колена) - турецкое оборудование разных производителей самой нижней ценовой
категории. Построен комплекс в неудачном месте, без ж/д, без примельничного элеватора
в непосредственной близости к КХП Тальное. Никогда до этого собственник производством
и продажей муки не занимался. Тем не менее за первый квартал работы месячная загрузка
поднялась до 2,5 тыс. т пшеницы. Растут внутренние продажи и экспорт. Молодая команда
делает невозможное.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
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Читайте также: Обзор мукомольного
рынка Украины 2019 >>>

27.06.2019

Несколько лет подряд на мировом рынке сахара наблюдается
профицит, что негативно сказывается на состоянии производства сахара в
Украине. Об этом пишет Людмила Лебедьна портале agroportal.ua
Цены снизились за предел безубыточности производства, поэтому в этом году даже
крупные игроки сахарного рынка уменьшили площади под сахарной свеклой, а эксперты
прогнозируют, что в этом сезоне Украину ожидает сокращение производства сахара,
которое может стать едва ли не самым большим за последние 28 лет.
Производители считают убутки. В конце 2018 года из-за перепроизводства
мировая цена на сахар была на самом низком уровне за последние 10 лет. По сравнению с
2017 годом она снизилась на 27% и составила 277 €/т. Среднее значение Индекса цен на
сахар ФАО в мае составило 176 пунктов, что на 3,2% ниже апрельского уровня. Основным
фактором снижения цен по сравнению с прошлым месяцем были прогнозы роста
производства сахара в Индии, которая является крупнейшим мировым производителем
сахара, сообщили в ФАО. Кроме того, снижение мировых цен на энергоносители оказало
негативное влияние на мировые цены на сахар, поскольку производители переключились
на переработку сахарного тростника в сахар вместо этанола. Тем временем мировые и
украинские производители сахара фиксируют убытки в течение длительного периода.
Недавно второй по величине производитель сахара Германии Nordzucker объявил об
убытках из-за падения цен в сахарной отрасли. Nordzucker опубликовал убыток за
финансовый год, завершившийся в конце февраля, в размере €36 млн. В прошлом году в
Nordzucker оборот упал на 18% — до €1,35 млрд, а производство сахара сократилось с 2,7
млн т до 2,4 млн. В компании отмечают, что ожидают операционных убытков и в текущем
финансовом году. В апреле об убытках в €99 млн отчитался второй производитель сахара
Франции — Crystal Union. Не слишком отличается ситуация и у лидера французского
производства сахара, компании Tereos. В отчете, опубликованном 12 июня, говорится о 10кратном увеличении чистых убытков в 2018/2019 МГ — с 23 млн до 242 млн евро.
Украинский агропромхолдинг «Астарта-Киев» на Варшавской фондовой бирже тоже
сообщил, что по итогам первого квартала 2019 года получил чистый убыток €4,43 млн по
сравнению с чистой прибылью €3,7 млн в первом квартале прошлого года, связывая
ухудшение финансовых показателей с неблагоприятной конъюнктурой на рынке сахара и
ростом финансовых затрат. Заместитель председателя правления НАСУ «Укрцукор»
Руслана Бутыло отмечает, что большое влияние на уменьшение в Украине производства
сахара и сокращение посевных площадей имеет прежде всего профицит мирового рынка, и
добавляет, что в ближайшем сезоне ожидается сокращение производства, которое может
стать едва ли не самым большим за последние 28 лет. «Прежде всего, это мировой и
внутренний профицит. Также не следует забывать об общей мировой тенденции к
сокращению потребления сахара, которая уже четко прослеживается и в Украине. Кроме
того, на сокращение производства влияет ситуация с использованием сахарозаменителей,
которые являются химическими продуктами. Кроме вреда для здоровья потребителей, они
еще и обуславливают сокращение производства сахара, поскольку заменители намного
дешевле при использовании в пищепроме, чем сахар», — отмечает Руслана Бутыло.
Сахарной свеклы меньше на 52,8 тыс. га. По информации Министерства аграрной
политики и продовольствия, в 2019 году сахарная свекла посеяна на площади 221,9 тыс. га,
что на 52,8 тыс. га меньше по сравнению с предыдущим годом (в 2018 году — 274,7 тыс. га).
Наибольшие площади посевов сахарной свеклы в Винницкой области — 44,9 тыс. га,
Хмельницкой — 27,2 тыс. га, Полтавской — 26,9 тыс. га и Тернопольской — 23,5 тыс. га. «По
предварительным расчетам, средняя урожайность сахарной свеклы прогнозируется на
уровне 480 ц/га, при этом валовое производство сахарной свеклы ожидается в пределах
10,7 млн тонн, что обеспечит внутреннюю потребность рынка свекольным сахаром
собственного производства. За последние годы в Украине производство сахара находится в
пределах 2 млн т, в то время уровень внутреннего потребления оценивается в 1,3 млн т и
имеет устойчивую тенденцию к уменьшению», — отмечает заместитель директора
департамента аграрной политики и сельского хозяйства Минагропрода Леонид Сухомлин.
По его словам, сокращение площадей посева сахарной свеклы обусловлено большими
переходными остатками нереализованного сахара. Руслана Бутыло рассказывает, что,
учитывая непогоду в мае, немало посевных площадей сахарной свеклы пострадали и были
подтоплены, особенно на Западной Украине. Некоторые части пересевались свеклой или
другими культурами, и, соответственно, реальная площадь к сбору будет меньше.
Компания «Западный Буг», которая в 2018 году вырастила половину всей сахарной свеклы
во Львовской области, сообщила, что у них в этом году посевы пострадали от природных
катаклизмов. «Впервые за последние четыре года около 300 га свеклы погибли из-за
пыльных бурь в апреле, а затем посевы страдали от непрерывных дождей, поэтому
ожидается выбраковка еще части посевов в результате затопления», — сообщили в
компании. В прошлом году «Западный Буг» имела более 5 тыс. га сахарной свеклы, из
которых собрали 340 тыс. т сладких корней при урожайности 66,4 т/га. В этом сезоне под
сахарной свеклой у компании 8220 га.
Настроения крупнейших игроков. В этом году из-за ценовой ситуации на рынках
сахара «Астарта-Киев» частично уменьшила ориентацию на сахарную свеклу, посеяв 36
тыс. га по сравнению с 43 тыс. га в 2018 году. Несмотря на уменьшение площадей,
компания надеется сохранить первенство по объему производства сахара в Украине. Но, по
словам начальника управления растениеводства агропромхолдинга «Астарта-Киев»
Вадима Скрипника, это не самоцель — на первом месте экономическая эффективность
сахарного производства. «Если для потребителей снижение цены на сахар — это хорошо, то
производители от этого страдают. В 2016 году цена на сахар на мировых рынках
составляла $600 за тонну, а на сегодня — 330-340 $/т. Экономика выращивания сахарной
свеклы просела на всех рынках, не только на украинском. Снижение цен на сахар на самом
деле происходит уже третий сезон из-за мирового перепроизводства сахара и больших
запасов», — объясняет Вадим Скрипник. По его словам, затраты на выращивание сахарной
свеклы отличаются в зависимости от региона. Например, в восточных областях Украины
очень распространен долгоносик, в западных областях вредитель встречается гораздо
реже, поэтому там технология выращивания на 15% дешевле из-за меньшего количества
внесения инсектицидов. «По состоянию на середину июня по долгоносику мы вносили
инсектициды уже 4 раза. Теплая зима способствовала хорошей перезимовке этого
вредителя. За одну ночь из-за аппетитов долгоносиков можно потерять целое
свекловичное поле. Поэтому защита должна быть тщательной: это круглосуточное
дежурство на полях и постоянная концентрация техники возле посевов», — рассказывает
Вадим Скрипник. По его словам, на производство сахара влияет два показателя —
себестоимость выращивания сахарной свеклы и эффективность переработки. «Мы сегодня
настроены на то, чтобы в условиях сокращения площадей и при тех же затратах
выработать максимально качественный сахар для потребителя, поскольку мы работаем с
крупными международными компаниями, которые требуют сахар высокого качества.
Поэтому нам важно качество сырья и технология на заводе», — отмечает Вадим Скрипник.
Читать полностью >>>
© Людмила Лебедь
По материалам agroportal.ua
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ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промислова група ViOil завершила річну програму
переробки соняшника
24.06.2019

Фонд заблокирует попытку Веревского
купить активы Дельты за 4%
14.06.2019

Финансовая компания «Скай» основателя аграрной компании
«Кернел» Андрея Веревского 7 июня в ходе повторного аукциона на
площадке DebtX купила пул активов Дельта Банка балансовой стоимостью
4,846 млрд грн.
Но этой сделке не суждено реализоваться. Лот выставлялся на торги по стартовой
цене 868,82 млн грн и мог упасть в цене еще на 80% - до 173,76 млн грн. Компания «Скай»
остановила торги на уровне 182,45 млн грн. Суммарная скидка к балансовой цене
составила 96,24%. На продажу были выставлены права требований по кредитам, которые
Дельта Банк выдал таким компаниям как «Илличевский зерновой порт», «Илличевская
зерновая компания», «Стройбуд Илличевск» и «Одесский масложировой комбинат». В
залоге Дельта Банка по этим кредитам находились производственные комплексы с
оборудованием и земельные участки. ФК «Скай» уже побеждала в аукционе площадки
«Дебтекс Украина», согласившись 6 марта заплатить 906 млн грн за активы Дельта Банка,
но тогда ФК «Октант», которая даже не принимала участие в торгах, с помощью определения Окружного админсуда Киева заблокировала сделку. В аукционе участвовали три
инвестора. После этого DebtX безуспешно пыталась продать пул. «Сказать, что мы
обеспокоены ситуацией вокруг продажи кредитов Дельта Банка с Ильичевским портом и
Ильичевским масложировой комбинат в залоге и разделяем беспокойство медиа, - это
ничего не сказать. Для нас принципиально выяснить все детали беспрецедентного
снижения цены участниками торгов», - заявила заместитель директора-распорядителя
ФГВФЛ Светлана Рекрут. Этот актив находится в залоге НБУ и Укрэксимбанка, которые
должны получить средства от сделки. «Поэтому на уровне исполнительной дирекции
Фонда принято решение обратиться к этим залоговых кредиторов для выработки общей
позиции. Вплоть до отмены результатов торгов», - подчеркнула она. Вероятно, аукцион
провалился из-за сговора участников. «Что касается моей личной оценки этих событий, то я
вижу в них все признаки сговора участников рынка. Заговор, который по уже сложившейся
традиции был «освящен» судом», - возмущена Светлана Рекрут. ...
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Україна збільшила експорт фасованої
соняшникової олії на чверть
23.06.2019

За вересень-травень 2018/19 МР експорт фасованої соняшникової
олії з України зріс на 26% щодо аналогічного показника минулого сезону,
склавши 146 тис. т. Про це повідомляє «АПК-Інформ».
До цієї категорії продукції відноситься соняшникова олія рафінована і сира в будьякому вигляді упаковки різних обсягів, включаючи ПЕТ тару, скляні пляшки, пластикові та
металеві каністри, bag-in-box та інші. Найбільшим експортером українського продукту в
розглянутий період, як і у попередньому сезоні, була компанія «Кернел» з часткою 35% в
загальному обсязі відвантажень. Збільшивши експорт в 2,5 рази, з п'ятого на друге місце
піднялася компанія «Сантрейд» з питомою вагою 18%. За рахунок цього компанія
«Оліяр»опустилася на третю позицію з часткою 9%. Таким чином, ТОП-3 експортерів
забезпечили понад 60% поставок українського фасованої соняшникової олії на зовнішні
ринки. Основними ринками збуту цієї продукції в звітний період сезону були Ліван, Ізраїль,
Китай, Палестина, ОАЕ і Нідерланди. Нагадаємо, Україна встановила новий рекорд з імпорту
пальмової олії. У січні-травні 2019 року в Україну імпортовано 90,8 тис. тонн пальмової олії
загальною вартістю $59,6 млн. Найбільший обсяг пальмової олії було завезено з Індонезії —
на $49,4 млн. З Малайзії було імпортовано пальмової олії на $9,1 млн, зі Швеції — на $438
тис, з інших країн — на $627 тис. При цьому, у січні-травні 2019 року Україна поставила на
експорт 4,7 тис. тонн пальмової олії загальною вартістю $2,9 млн. Нагадаємо, за підсумками
2018 року показник імпорту пальмової олії в Україну становив рекордних 220 тис. тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Верховний Суд визнав банкрутом
"Протеїн-Продакшн"
24.06.2019

Верховний Суд 14 травня відмовився задовольнити касаційну скаргу
Укрексімбанку та залишив без змін постанови, якими ТОВ "ПротеїнПродакшн" визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру.
Згідно з матеріалами, ухвалою суду першої інстанції від 22.12.2016 (залишена без
змін апеляційним і касаційним судом у 2017 р.) були визнані в т.ч. вимоги Укрексімбанку до
ТОВ “Протеїн-Продакшн” на 3,92 млрд грн, Raiffeisenbank a.s. - на 40 млн грн, ТОВ "ТД
"Протеїн-продакшн" - на 136,1 млн грн. “Пасив боржника ТОВ "Протеїн-Продакшн" - 4 177
803,9 тис. грн., в декілька разів перевищує його актив - 787 056 тис. грн., тобто матеріали
справи достеменно підтверджують факт нездатності боржника задовольнити вимоги
включених до реєстру кредиторів”, - йдеться в судових матеріалах. Як писав Finbalance, у
2016 році Укрексімбанк подав позов до Максима Березкіна про стягнення заборгованості за
кількома кредитними договорами на суму 113,4 млн дол та 440,8 млн грн. При цьому
відповідач звернувся в суд із зустрічним позовом про визнання поруки припиненою. Як
треті особи в цій справі (№405/7162/16-ц) фігурують ТОВ «Завод модифікованих жирів»,
ПАТ «Яготинське хлібоприймальне підприємство», ТОВ «Протеїн-Продакшн», ТОВ «Креатив
Постач», ТОВ «Креатив Трейд», ТОВ «Регіонпродукт-Україна», ПрАТ «Креатив», ТОВ «ТД
«Протеїн-Продакшн». Раніше суди визнали вимоги Укрексімбанку до ПрАТ “Креатив” (на
ліквідації) на 4,1 млрд грн, до ПП “Еллада” - на 4,2 млрд грн. 06.06.2019 Печерський райсуд
м. Києва в рамках кримінального провадження №420180000000002103 задовольнив
клопотанням Генпрокуратури та наклав арешт на майно ТДВ «Яготинське
хлібоприймальне підприємство» (з позбавленням права на відчуження та розпорядження
майном), а саме на комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою Київська обл.,
Згурівський р-н, смт. Згурівка, вул. Комсомольська (перейменована на вул. Юності), 15 . ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

У 2018/19 маркетинговому році олійноекстракційні заводи
промислової групи ViOil переробили майже 700 000 т соняшнику. Про це
повідомляє прес-служба компанії на своєму сайті.
З переробленої сировини підприємства компанії отримали близько 300 000 т
соняшникової олії. «У минулому сезоні українські аграрії зібрали непоганий урожай
соняшника. Його якість повністю співпадала з нашими вимогами. Вся випущена нашими
ОЕЗами соняшникова олія відповідає всім міжнародним стандартам», – підкреслює
комерційний директор промислової групи ViOil Ігор Гадомський. Промислова група ViOil є
одним з найбільших експортерів соняшникової олії в Україні. «Наша продукція затребувана
і в Європі, і в Африці, і в Азії, і в Америці. Тому ми продовжимо збільшувати обсяги
переробки», – каже Ігор Гадомський. Зараз заводи компанії зупинилися на капітальний
ремонт. Свою роботу вони відновлять 15 липня. Новий сезон підприємства групи ViOil
розпочнуть з переробки ріпаку. Відзначимо, за перший квартал 2019 року Вінницький
олійножировий комбінат переробив понад 58 000 т соєвих бобів і випустив 11 157 т
нерафінованої соєвої олії та майже 43 000 т високоякісного соєвого шроту. «Наше
підприємство може працювати з усіма видами насіння олійних культур. На ВОЖК
встановлено найсучасніше обладнання, його перенастроювання на інший вид насіння
займає всього кілька годин. Після модернізації потужності комбінату з переробки сої
сягають 1 650 т на добу», – зазначає голова правління Вінницького олійножирового
комбінату Дмитро Чаленко. Наявність власної мережі елеваторів потужністю одноразового
зберігання понад 300 000 т дозволяє групі забезпечувати свої заводи сировиною і
рівномірно завантажувати потужності протягом усього року. Нагадаємо, за даними
асоціації «Укроліяпром», компанія ViOil у вересні-лютому 2018/19 маркетингового року
стала №3 в Україні за обсягами переробки сої. На її частку припадає понад 12% ринку. «У
цьому сезоні наше підприємство вийшло на повну проектну потужність – 1100 т соєвих
бобів на добу. Всього в нинішньому маркетинговому році ViOil планує переробити 150 000 т
цієї культури. Це дозволить групі виробити близько 30 000 т соєвої олії і більше 100 000 т
шроту високої якості з мінімальним вмістом протеїну 45%», – повідомив начальник відділу
збуту готової продукції промислової групи ViОil Богдан Коровій. Всю соєву олію та шрот
компанія відправляє на експорт. Основні покупці цієї продукції – Європейський союз,
Білорусь і Туреччина. Як стало відомо раніше, за перші 6 місяців 2018/19 маркетингового
року компанія випустила понад 191 000 т соняшникової олії й увійшла в трійку найбільших
виробників цього продукту. На частку групи ViOil в загальному обсязі виробництва
соняшникової олії в Україні припадає 6,4%, відзначили в асоціації «Укроліяпром».
Читати повністю >>>
За матеріалами ViOil



МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Масло і молоко стануть менш доступними
для українців – прогноз
24.06.2019

У найближчі роки українці з молочних жирів переорієнтуються на
рослинні. Про це у своїй статті на НВ написав глава правління Київського
маргаринового заводу Юрій Євенко.
«Ціни на натуральне масло і молоко істотно зростуть, і споживачі почнуть переорієнтовуватися на маргарини. Для цього вже зараз є передумови - поголів'я великої рогатої
худоби скорочується. За інформацією Держслужби статистики, станом на 1 травня в Україні
налічувалося 3,73 млн поголів'я великої рогатої худоби. Це на 3,5% менше в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року. Значна частина худоби міститься в приватних
господарствах і як тільки уряд виконає вимогу ЄС і заборонить виробникам збирати
молоко у населення, то ціни на нього відразу ж різко зростуть», - написав Євенко. Він додав,
що крім цього, площі пасовищ скорочуються, оскільки більшість земель використовують
для вирощування сільськогосподарських культур. «Чи варто говорити, що сметана і масло
теж можуть стати дефіцитним і дуже дорогим продуктом», - зазначає Юрій Євенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
Налоговая просит арестовать счета
производителя сыров "Комо"
27.06.2019

Суд
открыл
производство
по
иску
Офиса
крупных
налогоплательщиков ГФС к ООО "Комо Украина" о применении ареста
средств на счетах налогоплательщика, открытых в банках.
По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО "Комо Украина" является
нардеп Степан Ивахив и дети покойного нардепа Игоря Еремеева (Роман и София), которые
являются совладельцами группы "Континиум". Среди активов группы - сеть АЗС WOG и
"Банк инвестиций и сбережений". Как известно, твердые и плавленые сыры под торговой
маркой "Комо" выпускает "Дубномолоко". Это предприятие тоже подконтрольно
упомянутым лицам. Ранее, в мае 2019 г., Ровенский окружной админсуд частично
удовлетворил иск "Дубномолоко" к Офису крупных налогоплательщиков ГФС и отменил
налоговые уведомления-решения от 2018 года о необходимости уплаты налогов и штрафов
на 123 млн грн. При этом Волынский окружной админсуд рассматривает иск "ВОГ Ритейл"
к Офису крупных налогоплательщиков ГФС об отмене налоговых уведомлений-решений от
2016 г., 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 "ВОГ Ритейл".
"ВОГ Ритейл" не соглашалось с выводами налоговиков на том основании, что продажа
горючего в 2015 г. через сеть АЗС осуществлялась как конечным потребителям для их
личного некоммерческого использования, так и субъектам хозяйствования для
коммерческого или производственного использования. В 2016 г. суды первой и
апелляционной инстанции удовлетворили иск "ВОГ Ритейл" и отменили указанные
налоговые уведомления-решения, однако в 2018 г. Верховный Суд отменил решения судов
низших инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua

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

ДП "Укрспирт" отримало дозвіл на гуртову торгівлю
та експорт всіх видів етилового спирту

Кондитерскую фабрику "АВК" подарили Сбербанку
из-за миллионных долгов
20.06.2019

Хозяйственный суд Донецкой области взыскал в пользу "АО
"Сбербанк" (Киев) имущество ЧАО "АВК" (Донецкая область) в Донецке в
счет задолженности по кредитной линии в размере 56,083 млн долларов.
Согласно решению суда от 12 июня, суд частично удовлетворил иск Сбербанка к АВК
и обратил взыскание на имущество, переданное в ипотеку по ипотечному договору, в счет
частичного погашения задолженности АВК перед Сбербанком по договору об открытии
кредитной линии от 15 октября 2009 г. в сумме $56,083 млн. В перечень имущества входит
здания целостного имущественного комплекса, в том числе здание участка изготовления
фруктового полуфабриката, здание производства драже, сахарный цех. При этом в феврале
2017 АВК подал встречное исковое заявление о признании прекращенным со дня принятия
судебного решения обязательства перед Сбербанком по ипотечному договору, ссылаясь на
потерю права владения и пользования недвижимым имуществом в связи с проведением
антитеррористической операции в Донецке, то есть имущество утратило признаки предмета ипотеки, а потому выполнение обязательств по ипотечному договору невозможно.
Однако иск удовлетворен не был, кроме того суд отказался привлечь холдинг A.V.K.
Confectionery Holdings Ltd (Кипр) в качестве третьего лица. Согласно Единому госреестру
юрлиц и физлиц-предпринимателей, ЧАО "АВК" находится в состоянии банкротства. На
данный момент на подконтрольной территории Украины работает компания "АВК
Конфекшинери" (Киев). Как сообщали Українськi Новини, в январе Хозяйственный суд
Донецкой области решил взыскать с частного акционерного общества "Кондитерская
фабрика А.В.К." (Днипро) ряд объектов имущества в пользу публичного акционерного
общества "Проминвестбанк" (Киев) в счет погашения задолженности. В июле 2016 года
Хозяйственный суд Донецкой области решил взыскать с ЧАО "АВК" (Мариуполь) 15,4 млн
долларов в пользу "Райффайзен Банка Аваль" (Киев). После потери производственных
мощностей в Донецке и Луганске генеральный директор компании Владимир Авраменко
основал новую компанию "АВК Конфекшинери", которой сейчас принадлежат все названия
продукции бывшей кондитерской компании "АВК". Компания выпускает кондизделия под
названиями "Королевский Шедевр", "Domior", "Королевский шарм", "Труфалье" и другие, а
также кофе под названием "Baristi". 77,8% акций фабрики владеет A.V.K. Confectionery
Holdings Limited (Кипр). Владельцем Сбербанка является Сбербанк России.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com




НАПОЇ
РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Дмитрий Никифоров закрыл сделку по покупке 100%
мизуньского завода минеральных вод
14.06.2019

Бизнесмен
Дмитрий
Никифоров
сконцентрировал
100%
корпоративных прав в группе компаний, владеющих Мизуньским заводом
минеральных вод (Ивано-Франковская обл..) и производящих ТМ VODA UA.
Группа включает юрлица: ООО "МИЗУНЬ", ООО "АСТРЕЯ", ООО "МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ КАРПАТ", производящие воду под ТМ VODA UA, Горянка, Карпатская Высокогорная.
Мизуньское месторождение столовых и лечебных вод является крупнейшим в Украине с
подтверждённым дебетом 1 млн литров в сутки. Завод выпускает 19 SKU природной
столовой воды под 3 собственными ТМ, а также минеральную лечебную воду. Суммарные
мощности позволяют разливать 150 тысяч литров в рабочую смену. В 2014-2015 годах
Мизуньский завод минеральных вод был 11 производителем в стране. Новый собственник
планирует в двухлетней перспективе быть в Топ-10 украинских производителей воды. До
конца года Дмитрий Никифоров намерен инвестировать $2,4 млн. в модернизацию и
расширение производства. По оценкам экспертов, покупка Завода могла обойтись
бизнесмену в $1,5-$2 млн. Флагманский бренд группы VODA UA был создан бизнесменом
около трёх лет назад и демонстрирует уверенный рост прежде всего в сегменте HORECA.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua




ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Компанія "Баядера Груп" прокоментувала
штраф ДФС на 786 млн грн
19.06.2019

Редакція видання Finbalance отримала лист від прес-служби
компанії “Баядера Груп”, в якому наведений коментар наступного змісту
з приводу штрафу ДФС на 786 млн грн:
“На даний момент “Баядера Груп” не має зобов`язань щодо сплати штрафів від ДФС.
Компанія більше 25 років на ринку і зарекомендувала себе як відповідальний і
законослухняний платник податків. Упродовж останніх 5 років щорічно компанія “Баядера
Груп” виплачує понад 2 млрд грн податків до бюджету країни і входить в список 30
найбільших платників податків України. Проте протягом останніх років практика
перевірок з винесенням штрафів ДФС - абсурдна: повнота сплати податків і місце в топ-30
платників податків країни можуть одночасно поєднуватися з постійними перевірками і
несправедливими багатомільйонними штрафами, які потім скасовуються в судовому
порядку. Що стосується останнього рішення, то у ДФС немає претензій до виробництва і
реалізації вітчизняного алкоголю “Баядера Груп”, а податкова неправильно інтерпретує
внутрішньогрупове ціноутворення для імпорту. І як показує практика, після поглибленого
вивчення питання, подібні претензії не мають підстав”, - сказано в повідомлені компанії
“Баядера Груп”. Нагадаємо, 6 червня Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження в
справі №640/9142/19 за позовом ТОВ "Юнайтед Трейдінг Груп" до Офісу великих платників
податків ДФС про визнання протиправним та скасування податкового повідомленнярішення №0000914104 від 26.02.2019 про застосування штрафних санкцій на 786,4 млн грн. У
держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ "Юнайтед Трейдінг Груп" вказана Шаповалова
Катерина. Серед заявлених видатків діяльності - оптова торгівля напоями (основний);
неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля напоями в
спеціалізованих магазинах. За даними Opendatabot, донедавна ТОВ "Юнайтед Трейдінг
Груп" називалося ТОВ “Баядера-Імпорт”. Крім того, clarity-project.info пов`язує цю структуру
з ТОВ "Баядера Холдинг”. Компанія “Баядера Груп” - один з найбільших учасників
алкогольного ринку України (займається дистрибуцією, має власні виробничі потужності).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Кабінет міністрів України надав дозвіл державному підприємству
"Укрспирт" на гуртову торгівлю та експорт всіх видів спирту етилового
ректифікованого з 1 липня 2019 року.
Відповідну постанову №521 від 19 червня оприлюднено на сайті урядового порталу.
У пояснювальній записці до постанови зазначено, що уряд вніс зміни до постанови Кабінету
міністрів від 28 липня 2010 року №672 "Про утворення Державного підприємства
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості" у частині розширення повноважень
держпідприємства "Укрспирт" для здійснення гуртової торгівлі та експорту всіх видів
спирту етилового ректифікованого, що буде сприяти підвищенню ефективності
функціонування підприємства. Таким чином, Кабмін уповноважив "Укрспирт" здійснювати
експорт і гуртову торгівлю спирту етилового, спирту етилового ректифікованого
виноградного та плодового. ДП «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну у
2010 році. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту»,
керуючись рекомендаціями Міжнародного валютного фонду. Кабмін подав ініціативу про
виключення держкомпанії зі списку заборонених до приватизації компаній у травні 2016
року, але Верховна Рада поки не прийняла рішення з цього питання.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Тростянецкий спиртовый завод прекратил работу из-за
угрозы экологической катастрофы
24.06.2019

Винницкой ОГА принято решение приостановить деятельность
государственного предприятия «Тростянецкий спиртовый завод» до
полного устранения последствий экологической катастрофы.
В Винницкой ОГА 20 июня состоялось заседание областной комиссии по техногенноэкологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по вопросу деятельности на
территории Тростянецкой объединенной территориальной общины государственного
предприятия «Тростянецкий спиртовый завод», который приобрело масштабы
экологической катастрофы. Как отметил первый заместитель председателя ОГА Андрей
Гижко, с момента возобновления работы Тростянецкого спиртового завода в 2015 году
жители поселка Тростянец неоднократно жаловались на запах и опасные выбросы с
предприятия. «Это вопрос не возник вчера или позавчера. Неоднократно жители поселка и
окрестных населенных пунктов жаловались на запах и вредные испарения. Особенно это
ощутимо в летние месяцы. Эту проблему необходимо решать цивилизованно, поскольку
здоровье людей и чистая окружающая среда важнее прибыли предприятия. Производство
должно быть не только экономически целесообразным, но и экологически безопасным. Изза отсутствия надлежащей фильтрации, испарения от производства приводят к
неблагоприятным последствиям для здоровья граждан», - отметил Андрей Гижко. …
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua



ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

Огляд ринку тютюну
України
20.06.2019

У 1980-х рр. в Україні було 11 тютюнових фабрик, які щорічно
виробляли близько 80 млрд сигарет, з 1992 р. виробництво скоротилося до
58 млрд сигарет, а з 1993 р. почався процес приватизації.
З 2014 р. відбувалося поступове наростання обсягів виробництва сигарет, що
сягнуло максимуму — 98,2 млрд шт. у 2016 р. Однак потім почало спостерігатися значне
зменшення виробництва. За даними Державної служби статистики впродовж січня—
березня 2019 р. виробництво сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну із замінниками
тютюну, становило 12 777,1 млн шт., а це порівняно із січнем—березнем 2018 р. — 86,7%. В
Україні вирощують близько 14 сортів тютюну на території Хмельницької, Вінницької,
Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської, Закарпатської та Чернівецької областей. З
них більша частина належить до напіворієнтальних сортів, які вимагають додаткової
обробки і не підходять дляaвиробництва сучасних тютюнових сумішей. Якщо говорити про
виготовлення самого тютюну, то у 2014 р. воно становило 9 811 т. У подальших звітах
служби статистики дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог
Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної
інформації. Залишки готової продукції станом на травень 2018 р. — 4,3 млрд сигарет. Як
зазначає К.С. Красовський (експерт Українського центру контролю над тютюном ГО
«Життя), значна кількість сигарет зберігається на складах компанії ТЕДІС-Україна, що є
монополістом з оптового продажу сигарет в Україні. Це, зі свого боку, може призвести до
зміни декларування обсягів реалізації сигарет.
Зовнішня торгівля (інфографіка) >>>
За матеріалами rating.zone
СБУ та податкова міліція вилучили понад 50 млн грн
необлікованої готівки в тютюнових трейдерів
25.06.2019

Співробітники СБУ ліквідували схему ухилення від сплати податків та
вилучили у її організаторів п’ятдесят мільйонів гривень необлікованої
готівки і велику партію тютюнових виробів.
У межах розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального
кодексу України правоохоронці встановили, що службові особи одного з київських
підприємств, діючи у 2018-2019 р. на території Києва та Харківської області, умисно
ухилились від сплати податків на суму понад п’ять мільйонів гривень. Фігуранти
провадження здійснювали реалізацію тютюнових виробів за готівку без оформлення будьяких документів. Для створення видимості реальної реалізації тютюнових виробів
зловмисники документально оформляли їх продаж на адресу фіктивних підприємств. Вони
також допомагали підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати
податків шляхом формування «клієнтам» фіктивного податкового кредиту. За
результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях
компанії–фігуранта, а також в транспортних засобах, які використовувалися учасниками
схеми, правоохоронці вилучили з незаконного обігу понад 50 мільйонів гривень
неврахованої готівки і партію тютюнових виробів вартістю тринадцять мільйонів гривень.
Підтвердити документально походження товару та готівки менеджмент підприємства не
змогли і відмовився давати будь-які пояснення. Наразі вирішується питання щодо
накладення арешту на вилучені гроші та продукцію. Триває слідство.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами СБУ
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 ПОБУТОВА ХІМІЯ

Почему растет серый рынок
продажи сигарет
27.06.2019

Журнал рейтинг 20 июня опубликовал обзор украинского рынка
табака. В исследовании приведены данные маркетинговой компании Kantar
TNS о росте контрафактной табачной продукции в Украине.
Рост контрафактного рынка сигарет. Согласно исследованию TNS, последние
несколько лет объем нелегальной табачной продукции в Украине растет. Еще в 2015 году
этот показатель не превышал 1,2%. В 2018 году он составил 4,4% от всего объема рынка. А
по состоянию на февраль 2019 года доля нелегальной продукции достигла 5,6%. В 2018
году в Украине было произведено 84,8 млрд сигарет. Таким образом, объем нелегальной
продукции – около 3,7 млрд сигарет. По оценкам TNS, в 2018 году от нелегальной торговли
табаком госбюджет Украины недополучил 2,6 млрд грн. Больше всего нелегальной
продукции распространяется в Днепропетровской области – 17% от общего объема по
стране. Чаще всего ее распространяют уличные торговцы – примерно 34% от общей
нелегальной продукции. Наиболее распространенные марки контрафактных сигарет:
Marvel и Compliment. Сигареты Marvel производит Винникивская табачная фабрика
(Львовская фабрика). Как сообщал БЦ, слоган для сигарет марки Marvel используется в
рекламной компании воды марки Marvel.
Что делает правительство? В августе 2017 г. Кабмин своим распоряжением
№570 утвердил "Стратегию в сфере противодействия незаконному производству и обороту
табачных изделий на период до 2021 года". Стратегия содержит около трех десятков
"основных направлений ее реализации". В их числе: обеспечение формирования налоговой
политики, ликвидация пробелов в законодательстве, усиление ответственности за
нарушения в сфере оборота незаконной табачной продукции, совершенствование
нормативной базы и прочее. Стратегия была разработана и утверждена согласно
подписанного Украиной соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, которое было
ратифицировано Верховной радой в сентябре 2014 года. Документ не содержит никакой
конкретики и требует принятия дополнительных нормативных актов. Для ее выполнения
рабочая группа при Государственной фискальной службе (ГФС) разработала План
мероприятий по реализации Стратегии. На сегодня этот документ был завизирован
Министерством финансов и направлен на согласование заинтересованным центральным
органам исполнительной власти. Однако, он до сих пор не вынесен на рассмотрение
Кабинета министров. По состоянию на 2019 год его реализация Стратегии провалилась. С
2017 по 2019 год объемы "незаконного оборота сигарет" только росли.
Почему растет оборот нелегальной продукции? >>>
© Дмитрий Ткаченко
По материалам biz.censor.net.ua

Henkel ставить за мету використовувати в упаковці 100% пластику,
який підлягає переробці й утилізації
20.06.2019

До 2025 р. Henkel має намір перейти на 100%-ве використання
упаковки, що можна буде переробляти, повторно використовувати або яка
піддаватиметься біохімічному розпаду.
Тому реалізація цілей сталого розвитку компанії Henkel, міжнародного лідера у
галузі виробництва косметичної продукції та хімічних засобів для побуту і промисловості,
особливо в галузі екології та захисту довкілля, — одне із ключових завдань, яке відображає
глобальні цілі ООН зі сталого розвитку та передбачає захист довкілля і дбайливе ставлення
до ресурсів. В усьому світі Henkel приділяє особливу увагу інноваційним рішенням з
використання, утилізації, переробки та повторного використання пластикової упаковки. У
межах Henkel Sustainability Week компанія «Хенкель Україна» провела у своєму офісі
виставку «Пластикова упаковка @ Henkel», на якій поділилася передовими інноваційними
рішеннями у галузі поводження з пластиком, що знаходять своє відображення у бізнеспрактиці глобальної Henkel та українських підрозділів компанії. …
Читайте також:
За матеріалами allretail.ua
SUP Company Visit на
заводе КПД
21.06.2019

На заводе КПД в Днепре, где производится львиная доля продукции
корпорации «Биосфера», 21 июня состоялась встреча с представителями
малого, среднего и крупного бизнеса.
Встречу провел Андрей Здесенко, основатель и СЕО корпорации «Биосфера». Участники мероприятия получили уникальную возможность не только услышать все детали и
особенности ведения бизнеса из «первых уст», но и на практике увидеть и ощутить всю
мощь нашего инновационного производства. Как неизменный лидер рынка и один из
ключевых игроков экономики нашей страны, мы готовы делиться опытом и вдохновлять
предпринимателей становится лучше и эффективнее. Это одна из наших ценностей,
которую мы считаем необходимым транслировать, в том числе в рамках таких
мероприятий как SUP Company Visit.
Читать полностью >>>
По материалам корпорации «Биосфера»
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компанія «Тедіс» через суд визнав недійсним рішення АМКУ про
скасування дозволів на концентрацію монополіста
27.06.2019

Госпсуд Києва задовольнив позов ТОВ «Тедіс Україна» проти АМКУ
щодо визнання недійсним нещодавнього рішення Комітету про скасування
виданих у 2011 р. дозволів на концентрацію «Тедіса» з його конкурентами.
Суд назвав «перевищенням повноважень АМКУ» рішення регулятора від листопада
2018 року про перегляд наданих у 2011 році дозволів на концентрацію цигаркового гіганта
відомого сьогодні під назвою «Тедіс» із власними конкурентами на ринку дистрибуції
сигарет. Нагадаємо, 23 листопада 2011 року Антимонопольний комітет дозволив кіпрській
компанії «Megapolis Holdings (Overseas) Lіmіted» із групи «Мегаполіс» укласти ряд
Меморандумів з оптовими торговцями тютюновими виробами про продаж їх бізнесу.
Документ забороняв сімом оптовикам реалізовувати цигарки без дозволу «Megapolis’у»
протягом 10 років – до 23 листопада 2021 року. В основу рішень лягли пояснення заявника,
що в результаті концентрацій сукупна частка всіх суб’єктів господарювання, які входили до
групи компаній «Мегаполіс», не перевищить 35%, а відтак «заявлені дії не призведуть до
суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи у значній його частині». Проте після
схвалених Комітетом концентрацій група компаній «Мегаполіс» почала набирати ваги і
невдовзі зайняла монопольне становище на ринку дистрибуції цигарок. Це довів сам АМКУ
у 2016 році. Дослідження стосувалось одного із цигаркових флагманів групи «Мегаполіс» –
ТОВ «Тедіс Україна», яке до травня 2016 року носило назву ТОВ «ТК “Мегаполіс-Україна”».
АМКУ виявив, що вже наступного року після надання дозволів, тобто у 2012-му, компанія
зайняла «дуже істотну частку загальнонаціонального ринку дистрибуції сигарет», а з 2013
р. стала єдиним покупцем сигарет в основних виробників, зайнявши монопольне
становище на ринку дистрибуції цигарок із часткою понад 99%. Отож, підтвердивши, що
прийняте у 2011 р. рішення базується на обставинах, яких уже не існує, у серпні 2017 року
АМКУ розпочав перегляд рішень шестирічної давнини. А у листопаді 2018 року скасував їх.
Для конкурентів «Тедіса» рішення регулятора стало зеленим світлом для автономного
повернення на ринок, адже без дозволу Комітету можна було переглянути і домовленості
2011 р. У лютому цього року «Тедіс» звернувся до суду з позовом про визнання рішення від
листопада минулого року неправомірним та попросив суд його скасувати. І суд підтримав
позов. Додамо також, раніше «Тедіс» намагався у судовому порядку оскаржити
правомірність висновків АМКУ у справі про власний монополізм, але програв суд. Потому у
судовий процес по цій справі включилась одна із кіпрських засновниць «Тедіса» –
«Лідертано Холдінгс ЛТД». У зв’язку з відкритим провадженням суд зупинив виконання
рішень судів першої і апеляційної інстанції в основній уже фактично програній «Тедісом»
справі. Із загальної суми штрафу у 431,20 млн грн, «Тедіс» не сплатив 131 млн грн. АМКУ
сформував позов до компанії із вимогою стягнення 562,58 млн грн штрафу і пені. Однак, 14
листопада Господарський суд Одеської області зупинив провадження у цій справі,
посилаючись на активну справу «Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед» проти АМКУ. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
ДБР та СБУ вилучили на Закарпатті найбільшу партію
контрабандних сигарет в історії України
29.06.2019

Слідчі ДБР спільно з працівникам СБУ викрили факти незаконного
ввезення на митну територію України тютюнових виробів, вироблених в
інших країнах. Про це повыдомляэ прес-служба відомства.
За попередньою інформацією, розповсюдження сигарет відомих світових брендів без
марок акцизного податку здійснювалося за сприяння службових осіб правоохоронних
органів. Тютюнові вироби розповсюджувалися на так званому «чорному» ринку України, а
також переправлялися контрабандою до країн Євросоюзу. Під час санкціонованого обшуку
у одному із складських приміщень у м. Мукачево, слідчі ДБР виявили та вилучили ящики із
сигаретами без марок акцизного податку. Тоді ж надійшла інформація про перебування на
території автостоянки, поруч з обшукуваним складським приміщенням, транспортних
засобів, в яких також знаходились сигарети невідомого походження без відповідних
акцизних марок. Відтак, слідчими ДБР спільно із співробітниками СБУ, з метою
документування вчинення кримінального правопорушення, 27-29 червня 2019р. проведено
11 невідкладних обшуків зазначених автомобілів з причепами та напівпричепами. Під час
них вилучено найбільшу партію контрабандних цигарок за історію незалежної України. За
попередніми підрахунками сума знайденого товару складає 70 млн грн. Крім цього,
виявлено тринадцять вантажних автомобілів, які переміщали підакцизну продукцію. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДБР
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В райцентре на Херсонщине инвесторы из Польши и
Кривого Рога запустили швейный цех
19.06.2019

В
Нововоронцовском
районе
местная
служба
занятости
трудоустроила в «Цех пошива швейных изделий №1» ООО «ТЕАМ 55»
больше 20 швей. Об этом пишет издание khersonline.net
Как сообщает Херсонский областной центр занятости, цех введен в эксплуатацию в
июне инвесторами ООО «Полстар» (Польша), ООО «ТИМ» (Кривой Рог). Всего планируется
создание больше 100 рабочих мест и увеличение поступлений в местный бюджет.
Преимущество при трудоустройстве предоставляется людям с опытом, проживающим в
райцентре и близлежащих селах, в перспективе возможен подвоз граждан из дальних сел.
Читать полностью >>>
По материалам khersonline.net
 ДЕРЕВООБРОБНА & МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Запрошуємо до SWISS
KRONO HUB
19.06.2019

Запрошуємо Вас та Ваших партерів на презентаційний івент до SWISS
KRONO HUB, який відбудеться 18-19 липня 2019 року в м. Кам’янка-Бузька
Львівської області.
Ми підготували подію для всіх, хто бажає відкривати для себе щось нове, генерувати
ідеї, знайомитись з колегами та обмінюватись досвідом. У програмі івенту «СВІСС КРОНО»:
презентація від спеціального гостя-спікера Віталія Івахова, члена Правління УАМ, власника
компанії «100% інтер’єр!», а також екскурсія заводом, подарунки та незабутні враження. Ми
розповімо про тренди та тенденції в дизайні, покажемо як проектувати взаємодію між
mood-board і дизайном інтер’єру і ще багато цікавого!
Читати повністю >>>
За матеріалами SWISS KRONO
 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ


ДИТЯЧІ ТОВАРИ (ІГРАШКИ)

Навчання через гру, тренінги для вчителів та ще 2 роки
поставок наборів LEGO для усіх першокласників
20.06.2019

LEGO Foundation надасть безкоштовні LEGO «6 цеглинок» та «LEGO Play
Box» ще для 2-х наборів першокласників Нової української школи, які
прийдуть навчатися у наступних 2019-2020 та 2020-2021 навчальних роках.
Планується також розширення співпраці Фундації та МОН у дошкільній освіті,
закладах вищої освіти та післядипломної педагогічної освіти і проведення додаткового
навчання для вчителів. Про це йшлося на пресконференції Міністра освіти і науки Лілії
Гриневич, яку вона дала після підписання двостороннього меморандуму про співпрацю між
МОН та Фундацією сьогодні, 20 червня 2019 року, у місті Києві. «Сьогодні ми бачимо, що
ігрові методики навчання з LEGO дійсно працюють – учителі використовують набори коли
вивчають з учнями склади, додавання та віднімання, і навіть під час фізкультхвилинок. Усі
відзначають, що ці методики дійсно дають можливість наочно та доступно пояснити дітям
матеріал, розкрити їхні вміння, навчитися працювати в команді, домовлятися, пропонувати
нові нестандартні рішення. Ми вдячні LEGO Foundation, що вони побачили користь, яку
дали ці підходи вчителям, і погодились продовжити програму ще на наступні 2 роки», —
зазначила Лілія Гриневич. Вона розповіла, що загалом для першокласників 2019-2020
навчального року передбачається приблизно 50 великих грузових машин – траків – з
наборами LEGO. «Якщо ми беремо обсяги за аналогією з минулим роком, то йдеться про 51
трак. Вісьма вантажівками в Україну прибудуть набори LEGO «6 цеглинок», у ще 43 траках
везтимуть набори «LEGO Play Box», — пояснила Міністр. Вона додала, що, як і минулого
року, частина регіонів отримають набори «LEGO Play Box» пізніше за решту – це пов’язано з
термінами виробництва, що необхідні для таких обсягів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами МОН України

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

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



БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК




БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
ДЕВЕЛОПЕРИ

City One Development разрабатывает платформу
для украинских стартапов

В Україні збудують мережу єдиних Центрів
безпеки в громадах

18.06.2019

19.06.2019

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
планує впровадження проекту з будівництва сучасних Центрів безпеки
громадян у об’єднаних територіальних громадах.
Такі Центри безпеки міститимуть в одній будівлі пожежну частину, екстрену
медичну допомогу та поліцейський пункт. Про це розповів заступник міністра
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе у інтерв’ю виданню
“Інтерфакс-Україна”. “Є ідея створення єдиного Центру безпеки в громадах, який об'єднає
пожежну, екстрену медичну допомогу і поліцію. Уже розроблений проект, і хочемо
розробити мережу таких Центрів безпеки. Вони надаватимуть всю необхідну допомогу
протягом 20 хвилин”, - сказав він. Головною метою створення проекту є підвищення
безпеки громадян у громадах та надання своєчасної допомоги у разі пожежі чи іншої
надзвичайної ситуації. За словами Парцхаладзе, такі Центри безпеки також матимуть
єдиний диспетчерський пункт для координації дій. Для ефективної реалізації проекту
потрібно об’єднати зусилля Мінрегіону, Міністерства внутрішніх справ та ДСНС,
Міністерства охорони здоров'я України та органів місцевого самоврядування. Відзначимо,
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України наполягає на тому, що
безпека, комфорт та якість життя людей в регіонах України маєють підвищуватися за
рахунок будівництва сучасної соціальної інфраструктури. Тому у регіонах мають
будуватись сучасні медичні амбулаторії в сільській місцевості, створюватись Центри
безпеки громадян у об'єднаних територіальних громадах, Новий Освітній Простір у школах
та дитсадках України. Про це розповів заступник міністра регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе у своєму інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”. …
Читати повністю >>>
За матеріалами me3.com.ua
АМКУ оштрафовал прокладки окружения
Яценко еще на 14 миллионов

City One Development разрабатывает новую общественную платформу
по развитию идей и бизнес-проектов в сфере недвижимости, призванной
содействовать развитию урбанистического пространства в Украине.
"Сейчас компания ведет работу над разработкой проекта. Идея родилась из
стратегического видения компании на развитие современной городской среды и
международного опыта работы. Новая платформа – это закрепление партнерства с
университетом Бэркли, который пользуется мировой известностью как один из лучших
центров подготовки специалистов в IT-технологиях, экономике, физике и урбанистике", сообщил президент компании City One Development Валерий Кодецкий. Как он пояснил, в
рамках платформы все, кому интересно подать свои идеи по развитию урбанистической
среды, могут легко и оперативно это сделать, а экспертный совет платформы выберет
наилучшие и наиболее инновационные. Проект также призван содействовать
популяризации экологического дизайна и сохранения природных ресурсов. Лучшие работы
будут премироваться наблюдательным советом, получат возможность реализации в
девелоперских проектах и будут представлены на международных площадках. Кроме того,
победители получат возможность отправиться на обучающие программы в университет
Бэркли, представители которого войдут в набсовет платформы. По словам Кодецкого,
данный проект станет частью стратегического партнерства, нацеленного на долгосрочное
сотрудничество с университетом Бэркли. "В апреле текущего года мы посетили отраслевой
консорциум Центра исследования строительства при университете Беркли (CBE Berkley).
Он проходит два раза в год и собирает глобальных игроков, таких как Google, Rehau, Syska
Hennessy Group, Genetech, Taylor Engineering, Ehdd Architecture и др., которые обсуждают
основные тренды и новые вызовы рынка девелопмента недвижимости. Компания City One
Development намерена стать членом этого профессионального сообщества, а представители
CBE Berkley уже готовы поддержать нашу платформу – City One Lab", - сказал он. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

21.06.2019

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на четыре
площадки по оценке имущества: "Ви Ай Пи Департамент" – на 10,33 млн
грн, "Акцепт онлайн" – 0,34 тыс. грн, "Про закупивли" – на 1,32 млн грн,
"Информационно-консалтинговый центр АСБОУ" – 1,99 млн грн за
антиконкурентные согласованные действия.
Как сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, штраф
на указанные компании наложен за нарушения в 2018 году. При этом в минувшем году эти
площадки получили за свои услуги 183 млн грн, из них четверть была сразу направлена на
выплату дивидендов и предоставление беспроцентной возвратной финансовой помощи
некоторым лицам. "Мы выявили ряд признаков сговора. Например, фирмы использовали
одинаковые IP-адреса в отношениях с банком, имели общие контактные лица,
одновременно и одинаково повышали цены на свои услуги. При этом рост цены с 380 до
510 грн в течение нескольких месяцев работы был намного больше по сравнению с годовой
инфляцией и колебанием курса гривни", – рассказала Загребельская. По ее словам, за время
проверки с августа 2018 года указанные компании и компания-разработчик программного
обеспечения были оштрафованы на общую сумму 17,43 млн грн. Как сообщалось,
Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по
оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами. Таким образом,
парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из
отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки. При
этом ранее АМКУ критиковал целесообразность внесения данных отчетов в Единую базу
через таких посредников. В то же время, согласно поправкам в Налоговый кодекс,
внесенными народными депутатами в "ресурсном" законе из "бюджетного пакета" на 2019
год, новый игрок не может зайти на этот рынок без согласия существующих компаний. До
внесения изменений в Налоговый кодекс об исключительных полномочиях
авторизированных электронных площадок вносить и проверять такую информацию в
единую базу процедура регистрации отчетов в базе была бесплатной. Напомним, по
данным журналистских расследований, летом 2018 года Фонд госимущества обязал
специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников
("авторизованные электронные площадки"), которые оказались связаны между собой и с
окружением одиозного нардепа Антона Яценко. По словам самих оценщиков, эти площадки
не предоставляют никакого дополнительного сервиса, кроме пересылки данных из одной
точки в другую, однако взымают плату за свои услуги. По подсчетам СМИ, за первый месяц
сайты-посредники заработали минимум 23 млн грн. Ранее оценщики тоже отчитывались в
Фонд, но бесплатно – через портал, который администрировал сам Фонд.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

UFuture планирует в течение двух лет вложить $2,5 млн в
строительство завода по изготовлению композита
27.06.2019

Инвестгруппа UFuture предпринимателя В.Хмельницкого планирует в
течение двух лет вложить $2,5 млн в строительство завода по изготовлению
композита в индустриальном парке "Белая Церковь".
"Мы вместе с Владимиром Хмуричем (директор ИП "Белая Церковь" - ИФ) заложили
капсулу нового завода в индустриальном парке. Здесь уже через полгода будет завод по
изготовлению композита. Это заменитель металла, он легче, не ржавеет, экономичный. За
этим материалом будущее. В Америке уже сейчас композитные материалы заменили
металл на 15-17%", - написал В.Хмельницкий на своей странице в Facebook. По его словам,
на заводе планируется создать 100 рабочих мест. "Перед началом строительство большого
завода мы сняли место в цехе, купили одну линию оборудования, наладили его и запустили
первую партию продукта. Это стоило всего $85 тыс., убедились в том, что все работает, что
качество продукта высокое, и приняли решение масштабировать производство", - поясняет
В.Хмельницкий. Он напомнил, что это будет второй завод в ИП "Белая Церковь", а до конца
года планируется построить еще три. Как сообщалось, первый завод в ИП "Белая Церковь" Plank Electrotechnic, который первым в Украине будет производить современные
электроустановочные системы, официально открыт в апреле текущего года, в его создание
UFuture инвестировала $2,8 млн. UFuture объединяет компании и социальные проекты
В.Хмельницкого. В состав группы, помимо ИП "Белая Церковь", входят девелоперская
компания UDP, международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского, оператор наружной
рекламы "РТМ-Украина", а также инновационные бизнесы: UDP Renewables (создает под
ключ и развивает под своим управлением солнечные электростанции), фармацевтическая
компания "Биофарма", инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

 ЖИТЛОВА

У Києві нарахували понад 70 незаконних
житлових об’єктів
19.06.2019

Наприкінці грудня 2014 року мер Києва Віталій Кличко оголосив про
початок безкомпромісної кампанії по боротьбі з незаконними забудовами.
Про це нагадує видання me3.com.ua
І за 4,5 роки ця кампанія зазнала цілковитої поразки – кількість незаконних забудов
на тлі популістських заяв місцевої влади про боротьбу з незаконним будівництвом лише
збільшується. За приблизними підрахунками, в столиці кількість багатоквартирних
житлових будинків, які побудовані незаконно (тобто, мають проблеми з оформленням
будівництва) перевищує 70 об’єктів. Про це заявила керівник сектору «Будівництво» Офісу
ефективного регулювання (BRDO) Олена Шуляк. Лише протягом першого півріччя 2018 р.
кількість багатоквартирних житлових будинків, які побудовані незаконно, збільшилась з
67 до 71. А є ще й понад 200 “мертвих” недобудов. У той же час, за словами керівника
сектору «Будівництво» BRDO, поодинокі випадки демонтажу все ж відбувалися. «Можна
згадати про демонтаж 2-х поверхів будівлі на Десятинній у 2015 р., “косметичний”
демонтаж ЖК “Мозаїка” на Стратегічному шосе у 2016. Тобто – подекуди щось відбувається.
Але системно – ні. Тут варто згадати про “будинок-монстр” на Подолі, який вже став чи не
символом безкарності та безвідповідальності», – уточнила Олена Шуляк.
Читати повністю >>>
За матеріалами me3.com.ua
Новостройки Киева: лучшие застройщики и
жилищные комплексы по итогам 2018 г.
20.06.2019

Евро-Рейтинг обновил сводный рейтинг комфортности жилищных
комплексов г. Киева по итогам 2018 г. Рейтинг-лист расширен до 180
жилищных комплексов, которые возводят 73 застройщика.
По сравнению с 2017 г. рейтинг преобразился на треть: список покинули жилищные
комплексы, работы на которых завершены либо заморожены, добавлены данные о новых
проектах. Наибольшим застройщиком остается УКРБУД: он одновременно возводит 24
жилищных комплекса (годом ранее – 25 объектов). На втором месте Киевгорстрой – 13
новостроек (в 2017 г. – такой же результат). На третьей позиции находится Интергал-Буд –
12 проектов, что на два больше, чем в 2017 г. В целом же большинство застройщиков не
спешат с наращиванием своего строительного портфеля. Среди 9 компаний, которые ведут
5 и более проектов, в 2018 г. позитивный баланс (разница между начатыми и введенными в
эксплуатацию проектами) отмечается у 3 застройщиков. Столько же имеют отрицательный
результат. В 2016-17 гг. строительная активность была выше. Рейтинговое агентство ЕвроРейтинг полагает, что тенденция к снижению или удержанию присутствия на рынке у
крупных девелоперов сохранится или даже усилиться в 2019 г. За два последних года
существенно изменилась картина застройки столицы: удельный вес жилищных
комплексов эконом-класса в общем объеме проектов снизился с 42% в 2016 г.до 13% в 2018
г., бизнес-класса – с 33 до 25%%. Наибольший прирост отмечается по новостройкам
комфорт-класса – с 18 до 54%%. В целом, в двух сегментах недвижимости (массового жилье
и недвижимости повышенной комфортности) приоритеты сдвинулись в сторону
высокомаржинальных объектов. Практически все крупные застройщики не избежали
соблазна повысить класс своих жилищных комплексов. Порядка 20 объектов изменили
статус еще в ходе выполнения строительных работ, как правило – в сторону повышения.
Заметим, что технические параметры большинства из них при этом не пересматривались. В
результате усилилась конкуренция в комфорт-классе и практически сошла на нет в
эконом-классе. Качество недвижимости в сегменте массового жилья практически не
изменилось. В эконом-классе оно снизилось (средняя оценка таких новостроек в рейтинге
комфортности в 2018 г. составила 121,9 баллов против 128,6 баллов в 2017 г.). В классе
«комфорт» наблюдается незначительный рост: 152,1 балла против 151,2 годом ранее. В
сегменте недвижимости повышенной комфортности средний рейтинг комфортности
повысился. В бизнес-классе – со 136 до 146 баллов в 2018 г., в классе «элит» – со 168 до 175
баллов. ТОП-10 лучших жилищных комплексов сформировали новостройки от 8
девелоперов. Наибольшим является представительство UDP (City One Development) и К.А.Н.
Девелопмент – по 2 проекта. Самый высокий рейтинг у ЖК Бульвар Фонтанов от UDP (City
One Development). Вторая позиция – ЖК Taryan Towers (Taryan Group). Третья – у ЖК
Signature (ЭК Сервис). В пятерку лучших включены также Tetris Hall, 2 очередь (К.А.Н.
Девелопмент) и ЖК Linden Luxury Residences (Budhouse Group). …
Читать полностью >>>
По материалам Евро-Рейтинга

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

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

Ділянку Генпрокуратури на території «Арсеналу» забудують
друг Богдана і «списочник» Медведчука
23.06.2019

Замовником будівництва житлового будинку на ділянці на території
заводу «Арсенал», переданій у користування Генпрокуратурі, є ТОВ
«Оболоньторгстандарт», а генпідрядником – ТОВ «Спецмехбуд 21».
Про це свідчать документи на будівництво, розміщені на сайті майбутнього ЖК
«Philadelphia Concept House», що фактично буде знаходитися на Кловському узвозі, 19 у
Києві. Згідно з експертним звітом, виконаним за замовлення «Оболоньторгстандарту» у
березні цього року, буде збудовано 17-поверхову будівлю на 65 квартир. Генпідрядник ТОВ
«Спецмехбуд 21» отримав дозвіл на виконання будівельних робіт 4 червня.Вказані компанії
пов’язані із Андрієм Вавришем – це заступник директора Департаменту містобудування
КМДА, а зараз – засновник і CEO компанії SAGA Development (раніше Riverside Development),
друг глави Адміністрації Президента Андрія Богдана. А також – зі скандальним ексчиновником Дмитром Ісаєнком – екс-заступником Мінрегіонбуду, якого звільнили через
скандал із отриманням статусу учасника АТО. Він зараз балотується до парламенту під
номером 15 за списками партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. З
Ісаєнком пов’язують групу будівельних компаній Perfect Group. Як відомо, SAGA
Development і Perfect Group також є девелоперами будівництва ЖК «Рибальського».
Засновником ТОВ «Спецмехбуд 21» є ТОВ «Спецбудінвест-17», засновниками якого
значаться Василь Шомонка і Олег Тимошенко. Раніше журналісти телепрограми «Наші
гроші» з’ясували, що обидві фірми входять до гнізда фірм екс-заступника Мінрегіонбуду
Дмитра Ісаєнка, якого звільнили через скандал із отриманням статусу учасника АТО. З
Ісаєнком пов’язують групу будівельних компаній «Perfect Group». У свою чергу
засновниками ТОВ «Оболоньторгстандарт» є Орест Матковський зі Львова та Ольга Клецко
з м. Люблинець Волинської області (звідси родом і Андрій Вавриш). Вавриш з партнерами
до 2008 року був засновником ТОВ «Реалсистем» і ТОВ «Монолітжитлобуд», після чого до
складу засновників в обох фірмах зайшла Ольга Клецко. Клецко є засновником ТОВ
«Компанія «Емеральд» і ТОВ «Арморгарант», керівником і підписантом у яких є Дмитро
Овсій. У різний час Овсій і Вавриш працювали у ТОВ «Ріверсайд Девелопмент Лтд» і ТОВ
«Медіа Солюшнс». Клецко і Матковський є співзасновниками ТОВ «ІБК «Екседра» і ТОВ
«Юніон Девелопмент Груп» разом із ТОВ «НВФ Укрбудпроект 1» Сергія Уманця, бізнеспартнера депутата Київради від фракції «Солідарність» Миколи Негрича (по ТОВ «МТЦ»).
Додамо, що засновниками «Оболоньторгстандарту» у 2013-2016 рр були Ліліан Моісєй з
Кишинева та кияни Віталій Нестор і Марія Ісак, дочка екс-президента будівельної
корпорації «Столиця» Валентина Ісака. Ісак також був власником тресту «Київміськбуд-1»,
що у 2014-му перейшов під контроль менеджерів з оточення Андрія Портнова. Станом на
01.01.2019 99,9% акцій тресту належить ТОВ «КМБ Корп Солюшнз», засновниками якого є
Ліліан Моісєй, Віталій Нестор і Олег Алташин. Дружина Віталія Нестора Яна Нестор
(Коровченко), її рідний брат Сергій Коровченко, а також нинішній глава АП Андрій Богдан у
2007-2010 рр були помічниками нардепа Андрія Портнова. Як повідомляли «Коментарі»,
Сергій Коровченко є цивільним чоловіком співзасновниці будівельної компанії «Stolitsa
Group» Влади Молчанової, яка на виборах президента-2019 була довіреною особою Юлії
Тимошенко. До речі, Віталій Нестор теж був довіреною особою Тимошенко на тих виборах.
Нагадаємо, що КМДА змінила цільове призначення ділянки, на якій відбудеться
будівництво і яка перебуває у постійному користуванні Генпрокуратури, 27 травня. Землі
промисловості перевели у землі житлової забудови. Зміна цільового призначення відбулася
з порушеннями, адже: по-перше, проведена без наявного детального плану території; подруге, суперечить Генплану, оскільки частина ділянки знаходиться на землях
промисловості, де будівництво житла заборонене, а частина – на території житлової
середньо- та малоповерхової забудови, тобто висотність не може перевищувати 8 поверхів.
Містобудівні умови та обмеження на будівництво житлових будинків на ділянці заводу
«Арсенал», яка зараз перебуває у користуванні ГПУ, були видані Департаментом
містобудування КМДА ще у липні 2015 році, коли заступником директора цього
Департаменту був Андрій Вавриш. Отримувало це МУО ТОВ «Укрбуд Інвест» з орбіти
нардепа Максима Микитася. Андрій Вавриш у своєму фейсбуку оприлюднив фотографії, що
свідчать про його товариські стосунки з головою Адміністрації президента Андрієм
Богданом ...
Читати повністю >>>
© Ірина Шарпінська, “Наші гроші”
За матеріалами nashigroshi.org
ЧАО "Позянки-Жил-Буд" решило разместить бездокументарных целевых
именных облигаций на общую сумму 140,9 млн грн
27.06.2019

Наблюдательный совет ЧАО "Позянки-Жил-Буд" принял решение о
размещении облигаций на общую сумму 140,9 млн грн для финансирования
строительства ЖК Taryan Towers.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР,
соответствующее решение набсовет принял 26 июня. При погашении облигаций серии F2
покупатель имеет право на получение в собственность квартиры в ЖК Taryan Towers,
общая площадь которой соответствует количеству облигаций из расчета: одна облигация
равна 0,01 кв. м жилья. Общее количество размещаемых акций составляет 327 тыс. 843 шт.
Как сообщалось, в марте 2019 года набсовет ЧАО "Позняки-Жил-Буд" принял решение о
размещении бездокументарных целевых именных облигаций на общую сумму 141,8 млн
грн. По информации компании, по состоянию на 26 июня 2019 года в обороте находятся
облигации серий S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, A2, B2, E2. Как сообщалось ранее, группа
компаний Taryan Group планирует завершить строительство первой башни ЖК Taryan
Towers в третьем квартале 2019 года, а весь проект – к концу 2020 года. Проект
предусматривает три 31-этажные башни по 214 квартир в каждой. Площадь земучастка под
проект составляет 1 га, жилая площадь – 60 тыс. кв. м, коммерческая – 10,5 кв. м, общая
площадь ЖК с инфраструктурой – более 145 тыс. кв. м. ЧАО "Позняки-Жил-Буд" основано в
2002 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей,
уставный капитал компании на июнь 2019 года составлял 175 тыс. грн. Конечным
бенефициаром
указана
Рузанна
Каграманян.
Корпорация
"Познякижилбуд"
специализируется на строительстве элитной жилой недвижимости, объектов
коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры в Украине. Согласно данным
сайта корпорации на июнь-2019, ее портфель реализованных строительных проектов
включает жилые и офисные комплексы площадью более 1 млн кв. м. Среди текущих
проектов – ЖК Taryan Towers на три дома на ул. Иоанна Павла ІІ, 12. С декабря 2015 года
корпорация "Познякижилбуд" входит в инвестиционно-девелоперскую группу компаний
Taryan Group (Киев), которая была создана в 2011 году Артуром Мхитаряном, экспрезидентом ЧАО "Позняки-Жил-Буд".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Департамент охраны культурного наследия КГГА потребовал остановить
строительные работы по возведению ЖК "Ильинский"
27.06.2019

Департамент охраны культурного наследия КГГА потребовал
остановить строительные работы по возведению ЖК "Ильинский" по
ул.Набережно-Крещатицкая, 21 в Подольском районе Киева.
Как сообщила пресс-служба КГГА в четверг, заказчику строительства – ООО "Жилой
комплекс Ильинский" - направлено предписание с требованием остановить строительные
работы. "Территория охраняется законодательством Украины в сфере охраны культурного
наследия. Археологическая ценность земельного участка не определена и требует
дополнительного изучения", - отмечается в сообщении. Земельный участок по указанному
адресу расположен в центральном историческом ареале города в пределах
археологической и архитектурной охранных зон и в пределах: Достопримечательности
археологии местного значения - "Культурный слой Подола, IX-XVIII вв.", памятника
архитектуры местного значения "Деревянный водопровод и замощение улиц XVII-XVIII вв.
", на территории памятника ландшафта и истории местного значения "Исторический
ландшафт Киевских гор и долины р.Днепр" и на территории Государственного историкоархитектурного заповедника "Древний Киев". По результатам мониторинга охраняемых
зон установлено, что на указанном участке располагается строительная площадка,
огражденная забором. На строительной площадке располагается строительная техника и
зафиксировано четыре земляных насыпи, что может свидетельствовать о проведении
земельных работ… Указанные выше работы выполнены без согласованной научнопроектной документации и без разрешения Департамента на выполнение любых работ на
указанном объекте, что может привести к изменению достопримечательности и
уничтожения (или повреждения) культурного археологического слоя. Согласно паспорту
объекта, заказчиками строительства ЖК "Ильинский" являются ООО "Жилой комплекс
Ильинский" и дочернее предприятие со 100% иностранной инвестицией "Союзконтракт
Инвестмент". Согласно данным Единого госреестра, участником "Союзконтракт
Инвестмент" является ООО "Инвестмент менеджмент груп", конечным бенефициаром владелец гостиницы Ramada Encore (Киев) Дмитрий Буряк. Как сообщалось,
градостроительный совет Киева в 2003 году одобрил концепцию застройки правого берега
Днепра с реабилитацией прилегающих склонов и Старонаводницкого парка, призванную
наметить пути решения транспортной проблемы и определить объекты, которые могут
располагаться на набережной. Представленная концепция была разработана
архитектурными мастерскими Юрия Бородкина и Георгия Духовичного совместно с
Национальным союзом архитекторов Украины по заказу дочернего предприятия со 100%
иностранными инвестициями "Союзконтракт Инвестмент".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
КМДА дозволила будівництво п’яти багатоповерхівок
поблизу Кирилівської церкви
27.06.2019

КМДА надала Містобудівні умови та обмеження (МУО) ТОВ «Стрівер
Девелопмент», що
належить громадянину Великобританії Дмитрові
Візельману, що мешкає в Монако, на будівництво житлового комплексу з
паркінгом на вулиці Петропавлівській, що неподалік Кирилівської церкви.
Судячи з того, що адреси повністю збігаються, будівництво заплановане саме на тих
ділянках, неподалік від Кирилівської церкви (в зоні захисту історичної пам’ятки), які
наприкінці 2018 року Київрада дозволила приватизувати низці фізосіб для подальшого
будівництва та обслуговування житлових будівель (не багатоповерхівок). Більша частина
власників землі – співробітники або засновники підприємств Вільзмана. Згідно наказу
департаменту містобудування та архітектури КМДА, будівництво заплановане по вул.
Петропавлівська, 22-24, 22-24-А, 22-24-Б, 22-24-В та 22-А і займе територію в 0,4087 га
(кадастровий №8000000000:85:269:0067) за договором “Про право користування чужою
земельною ділянкою”. У наданих документах зазначається, що максимальна висота
будинків може скласти 27 метрів (9 поверхів). При цьому при проектуванні треба
враховувати розташування парковок, а гранично допустима щільність населення має
складати не більше 450 людей/га. Об'єкт, включаючи вхідні групи, оглядові колодязі та
інженерні комунікації, необхідно розмістити за межами червоних ліній навколишніх
вулиць. При цьому дана земельна ділянка знаходиться в історичній зоні, де розташовано
об'єкти будівництва III категорії, в межах буферної зони пам'ятника національного
значення – Кирилівськой церкви. Тому проектувальнику необхідно отримати висновок
відповідних органів, а також забезпечити композиційну узгодженість із навколишнім
історично сформованим середовищем, забезпечивши узгодженість пропорцій об'єкта з
навколишньою забудовою. При цьому земля, де планується будівництво, належить
приватному власнику, отже не буде приносити дивіденди до міського бюджету, наприклад,
у вигляді арендної плати. Буквально 20 грудня 2018 року, Київрада безкоштовно дозволила
приватизувати цю земельну ділянку низці фізосіб. Уточнимо, що в приватну власність,
згідно з рішенням Київради, було передано ділянку Дмитрові Андреєву (0,0886 га) для
будівництва житлового будинку на вул. Петропавлівськой, 22-24-В, земельну ділянку
площею 0,0782 га по вул. Петропавлівськой, 22-А було передано у власність Орчакова
Олексія та Орчакової Ольги. Андреєвій Лілії Миколаївні дісталася ділянка площею 0,0653 га
по вул. Петропавлівській, 22-24-А для будівництва будинку, Тетяні та Миколі Кононенкам
КМДА надала ділянку землі в 0,0954 га по вул. Петропавлівській, 22-Б, а Аліні Сайдак –
0,0812 га по вул. Петропавловській, 22-24. Варто зазначити, що за інформацією аналітичної
системи Youcontrol, компанія «Стрівер Девелопмент» була створена лише 4 місяці тому,
при цьому основний вид діяльності підприєсмтва – розробка будівельних проектів.
Уставний фонд – 8,9 млн грн, засновником, окрім Візельмана (99,9 %),є Дмитро Андреєв,
який також є директором компанії. Той же Андреєв також є засновником іншої компанії із
співзвучною назвою ТОВ «Стрівер Інвест», яка з'явилася 8 місяців тому. Її директором та
власником є вже згаданий Микола Кононенко. Ця компанія займається будівництвом
житлових та нежитлових будівель. Кононенко є ще й бенефіціаром ТОВ «Нивки-Сервіс», де
директором є згадана вище Ольга Орчакова, а також – директор і власник 0,1 % акцій
компанії ТОВ “НП «Строй». Крім того, Дмитро Візельман вказується среди колишніх
засновників ТОВ «Бора», а на даний має прямий стосунок до ТОВ «НП Констракшин» та ТОВ
«НП «Строй». Компанія «Стрівер Інвест», як пише «Киев Власть» вже повідомила про
початок будівельних робіт на вул. Петропавлівська, 22-24 та вул. Петропавловськая, 22-24В. Проектувальником будівництва фігурує «Інжинірингова фірма» Проектстройсервіс”, а
підрядником – ТОВ «НП Констракшин», яке, як і ТОВ «Стрівер Девелопмент», належить
Дмитрові Візельману. Зазначимо, за участі ТОВ «Бора» та ТОВ «НП «Строй», які
безпосередньо пов'язані із забудовниками на вул. Петропавлівській, в Києві вже виникали
будівельні скандали. Так в лютому 2018 року ТОВ «НП Строй» стало замовником
будівництва ЖК «Nyvky Plaza2 у Подольскому районі столиці, земля під яким офіційно
призначалася для садівництва. А компанія під виглядом реконструкції розгорнула
маштабнее будівництво, оголосивши про продаж квартир. При цьому цей департамент
містобудівництва та архітектури КМДА підтверив, що існуюча документація (МУО)
забудовнику не надавалася, а виписка з містобудівного кадастру Києва повідомлла, що на
цій території можуть розташовуватися громадські будівлі та споруди але будівництво
багатоквартирного житлового будинку там не передбачене. Зазначимо також, що ТОВ «НП
Строй» будувала готель Nyvky Plaza, Ambassador Plaza, а також бізнес-центр поблизу метро
«Нивки» та на вул Туполєва.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
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Столичный бизнес-центр "Инкристар" перешел под управление
арбитражного управляющего
19.06.2019

Рынок коммерческой недвижимости Киева:
анализ 2019 года
13.06.2019

Что происходит на рынке столичной торговой недвижимости и
почему инвесторы пересматривают концепции долгостроев, строительство
которых возобновилось. Об этом пишет marketing.rbc.ua
Столичные ТРЦ уже не будут такими, как раньше. Это подтверждает экспансия
мировых брендов, значительное новое предложение торговых площадей, а также
склонность потребителей к развлечениям и отдыху во время шопинга. По сравнению с
провальным 2017-м году в Киеве открылось около 130 000 кв. м арендных площадей (GLA),
что позволило нарастить общее торговое предложение до более 1,5 млн кв. м. Среди
крупнейших прошлогодних открытий — Rive Gauche (GLA — 30 000 кв. м), Мегамаркет
Нивки (GLA — 22 000 кв.м), Retail Park Petrivka (GLA — 15 000 кв. м), Smart Plaza Polytech
(GLA — 15 000 кв. м). Бум открытия “торговых площадей” продолжается и в этом году: в
январе в эксплуатацию введены еще два новых объекта — Smart Plaza Obolon и Oasis
(суммарный GLA составляет почти 20 000 кв. м). Однако даже с учетом этих открытий Киев
все еще далек от среднего европейского показателя насыщенности торговыми площадями.
Если учитывать “официальное” население украинской столицы, на 1000 жителей
приходится лишь 465 кв. м, а если подсчитать количество “неофициальных” киевлян с
потенциалом прироста в ближайшие два года, то показатель уменьшится до 300 кв. м на
тысячу жителей. Тогда как в столицах европейских соседей он вдвое больше (см.
“Обеспеченность…”). В то же время есть надежда на существенное улучшение этого
показателя в течение ближайших двух лет. По подсчетам Константина Олейника,
руководителя департамента стратегического консалтинга компании UTG, заявленный
объем перспективного предложения на 2019-20 годы составляет 625 600 кв. м с учетом
возобновления строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию ТРЦ Respublika. В
перечень “перспективных” объектов не вошел ТРЦ Lukianivka, который из-за недостатка
финансирования долгое время оставался долгостроем. В конце февраля компания Arricano
Real Estate PLC заключила новый кредитный договор с Райффайзен Банком Аваль на 140
млн грн (под 20,55% годовых), которые пойдут на частичное финансирование
строительства этого центра. Напомним: строительство ТРЦ Lukianivka (GLA — 47 тыс. кв.м)
началось в IV квартале 2013 года и, по словам инвестора, должна завершиться в 2020 годом.
Однако, по подсчетам господина Олейника, даже при должном финансировании ТРЦ
Lukianivka откроется лишь в 2021 году. ...
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам marketing.rbc.ua

Компания "Захидбудинвест Компани Консалтинг", находящаяся в
процессе банкротства, и ее директор Валерий Попов отстранены от управления
столичным бизнес-центром "Инкристар" на улице Сурикова, 3 в Киеве.
Как сказано в решении столичного Хозяйственного суда, обнародованном в Едином
государственном реестре судебных решений, в рамках процедуры банкротства компаниивладельца "Захидбудинвест Компани Консалтинг" бизнес-центр передан на ответственное
хранение законному правопреемнику права требования в лице финансовой компании
"Женева" по долгам и ипотеке компании-банкрота перед "Райффайзен банком Аваль" на
сумму свыше 6,2 млн долларов. Распоряжение имуществом и управление компанией,
являющейся владельцем бизнес-центра "Инкристар", передано арбитражному
управляющему Вадиму Борейко, который с 2016 г. назначен арбитражным управляющим в
рамках взыскания "Райффайзен банком Аваль" проблемной задолженности с владельцев
бизнес-центра и связанных компаний. "Для сохранения имущества ООО "Захидбудинвест
Компани Консалтинг" передать здание на хранение обществу с ограниченной
ответственностью "Финансовая компания" Женева" с правом заключения с третьими
лицами договоров охраны, хранения, управления имуществом, аренды (субаренды) и др.
Отстранить от должности руководителя ООО "Захидбудинвест Компани Консалтинг"
Валерия Попова и возложить исполнение обязанностей руководителя общества с
ограниченной ответственностью "Захидбудинвест Компани Консалтинг" на распорядителя
имущества ООО "Захидбудинвест Компани Консалтинг" арбитражного управляющего
Борейко Вадима Андреевича. Обязать руководителя ООО "Захидбудинвест Компани
Консалтинг" в течение трех дней передать распорядителю имущества ООО
"Захидбудинвест Компани Консалтинг" арбитражному управляющему Борейко Вадиму
Андреевичу учредительные документы, бухгалтерскую и другую документацию ООО
"Захидбудинвест Компани Консалтинг", его печати и штампы, материальные и другие
ценности", — говорится в определении столичного Хозсуда. С 2012 года "Райффайзен банк
Аваль" безуспешно пытался взыскать проблемную задолженность в размере свыше 6,2 млн
долларов с компаний, связанных с Татьяной Поповой — экс-замминистра Мининформа,
экс-советника Минобороны и действующей главы комитета Американской торговой
палаты в Украине. Ранее она предоставила банку-кредитору личное поручительство по
долгам подконтрольных ей структур. Банк-кредитор многие годы предпринимал
безуспешные попытки взыскать задолженность с компаний, контролируемых сейчас
родителями Татьяны Поповой, ООО "Медиа Эксперт", ООО "Инкристар", ООО "Проджектс
Медиа", ООО "Интернет-Эксперт" и ООО "Захидбудинвест Компани Консалтинг". ...
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Суд визнав банкрутом "Амстор-Інвест", у якого борг перед
Укрексімбанком на 1,15 млрд грн

Фірташ, Хомутиннік, Ніконов. ТРЦ Республіка знову
добудують — за 100 млн доларів

17.06.2019

Госпсуд Дніпропетровської області 21 травня в рамках справи
№904/10293/17 визнав банкрутом ТОВ “Амстор-Інвест” та відкрив
ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.
У квітні в рамках цієї справи суд вніс зміни в реєстр вимог кредиторів боржника,
визнавши вимоги Укрексімбанку на 1,15 млрд грн як такі, що забезпечені заставою
(іпотекою). Як писав Finbalance, 13.02.2019 Центральний апеляційний госпсуд у рамках
справи про визнання банкрутом ТОВ “Амстор” (справа №904/9795/16) вніс зміни в реєстр
вимог кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку (124,6 млн грн четверта черга); ПУМБ (91,7 млн грн - четверта черга; 28,8 млн грн - шоста черга); ТОВ
"Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" (827,3 млн грн - четверта черга; 91,4 млн грн - шоста
черга). Окремо суд апеляційної інстанції вніс до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Амстор"
такі вимоги, які забезпечені заставою майна боржника: Укрексімбанку - 1,52 млрд грн;
ПУМБ - 1,74 млрд грн; ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" - 106,9 млн грн. 18.12.2018
Госпсуд Дніпропетровської обл.. в рамках справи №904/4356/17 про визнання банкрутом
ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор" затвердив реєстр вимог кредиторів цієї компанії,
включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку (723,8 млн грн - четверта черга); ПУМБ
(1,04 млрд грн - четверта черга та 313,9 млн грн - шоста черга). При цьому окремо внесені
до реєстру вимоги кредиторів, забезпечені заставою: Укрексімбанку (1,015 млрд грн);
ПУМБ (535,9 млн грн); банк “Форум” (34,4 млн грн); ТОВ “Фінансова компанія “АВУАРСЕРВІС” (895,4 млн грн). На сайті «Смарт-Холдингу» нардепа Вадима Новинського «Амстор
Рітейл Груп» позиціонується як компанія з управління комерційною нерухомістю, яка
виступає оператором 14 торгових центрів (ТЦ), що функціонують у 8 містах центральної та
східної України. Як зазначається, загальна площа ТЦ – понад 190 тис. кв. м., і група
співпрацює з такими мережами, як «Золотий Вік», «Лотос», Kari, «Брокард», «Сільпо», Comfy.
“Компанія планує повернути контроль над 11 торговими центрами в Донецькій області
після врегулювання конфлікту на Сході України”, - йдеться на сайті “Смарт-Холдингу”. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
НВ: В модернизацию ТРЦ Dream Town
инвестировали $12 млн
19.06.2019

В модернизацию столичного Dream Town инвестировано $12 млн.
Об этом сообщил совладельц ТРЦ Гарика Корогодского во время
выступления на RAU Investment Forum, пишет retailers.ua
Также Гарик Корогодский заявил, что бизнес всегда продается и он готов продать
ТРЦ Dream Town по цене "немного ниже рыночной". Напомним, в ТРЦ заявляли о
проведении реконструкции. Об этом стало известно в начале апреля этого года, когда во
второй очереди был закрыт аквапарк. Позже в ТРЦ сообщили, что весь объект пройдет
реконцепцию. В частности, на месте аквапарка расположится спортивный хаб, где будут
работать фитнес-клуб и магазины международных спортивных брендов в формате
"аутлет". В частности, Sport Life (6 000 кв.м.), магазины Intersport Discount и "Спортмастер
Дисконт", а также "магазины ведущих международных спортивных брендов". Также на
третьем этаже вместо фуд-корта будет работать фуд-холл. Часть арендаторов останется,
часть будет заменена. Salateira откроется на месте "Печена Картопля", "Пузата хата" (950
кв.м.) начнет работать вместо боулинга, заведения "Пан Карпат" и "Тато Пицца" откроются
на месте Solo Pizza (700 кв.м.). Из ТРЦ уйдут Just Salad и "Крила". "Мы уходим от формата
фудкорта с общей посадкой, сокращаем зону общей посадки с 700 кв.м до 150 кв.м", –
отмечали ранее в торговом центре. Заведения "ЯпонаХата", "Азия Стар" и "Кавказский
Очаг" делают собственную посадку. На первом этаже ТРЦ вместо продуктового магазина
"Космос" откроется супермаркет одного из лидеров рынка. Также будет открыт
гипермаркет товаров для дома и декора. Вместо каких магазинов он будет открыт, пока
неизвестно. Стоит отметить, что якорным арендатором на первом этаже ТРЦ, помимо
продуктового магазина, является "Фокстрот". В IV квартале также будет проведен
ребрендинг Dream Town. Им займется креативное агентство Banda. "Мы прогнозируем рост
посещаемости на уровне 40% в первый год после реализации плана реконцепции", –
заявляла тогда коммерческий директор Dream Town Анна Закомирная ...
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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Роботи із завершення будівництва одного з найбільших ТРЦ Києва —
Республіка можуть поновитися в найближчі кілька місяців. Про деталі
проекту НВ Бізнес розповіли три джерела.
«Нову команду очолила Анна Закомірна, яка зараз набирає фахівців. Найбільш
вірогідним претендентом на добудову ТРЦ є компанія КАН Девелопмент Ігоря Ніконова. Всі
роботи планується завершити за 18 місяців», - повідомив НВ Бізнес директор
консалтингової компанії, що побажав залишитися неназваним. Анна Закомірна підтвердила
НВ Бізнес, що дійсно очолює проект Республіки, займається підбором фахівців - але
відмовилася повідомити терміни реалізації проекту і його вартість. За її словами, зараз
проводиться аудит об'єкта. Ігор Ніконов інформацію про можливе добудовування ТРЦ не
коментує. Республіка - один з найбільших ТРЦ Києва площею близько 300?000 кв м,
будівництво якого почалося в 2012 р. Спершу торговий центр планувалося відкрити в 2014
р., а потім термін його здачі було перенесено на 2015 рік. Реалізацією проекту займалася
компанія Мегаполісжитлобуд, яку пов’язують з бізнесменом Дмитром Фірташем, а сума
інвестицій в будівництво Республіки оцінювалася в $350 млн. До 2015 р. будівля була
побудована на 80%, і роботи зупинилися. У 2017 р. Нацбанк стягнув корпоративні права на
ТРЦ Республіка після того, як компанія Мегаполісжітлобуд припинила обслуговувати
кредити, видані Надра банком Дмитра Фірташа. Надра банк був визнаний
неплатоспроможним в 2015 р. Права вимоги за кредитами, де ТРЦ Республіка виступив
заставою, продавали кілька років. Торги стартували в липні 2017 р. зі стартовою ціною 2,59
млрд грн, а лот був проданий тільки в лютому цього року за 777 млн грн маловідомій
компанії Солтекс Капітал. За даними Єдиного реєстру Міністерства юстиції, компанія
зареєстрована у вересні 2018 р. і належить британцеві Джонсону Роберту Алану. Одним з
двох директорів компанії є Денис Лукашевич, який змінив на цій посаді Василя Астіона.
Астіон до весни 2018 р. було партнером народного депутата від партії Відродження Віталія
Хомутинніка з компанії Dnipro Agro Alliance LTD. Денис Лукашевич є партнером Астіона у
компанії Толкфін, йдеться в Єдиному реєстрі Міністерства юстиції. Толкфін брав участь в
торгах, організованих НБУ. Хомутиннік не коментує інформацію, пов’язану з ТРЦ
Республіка. Яким чином компанія Солтекс Капітал і Мегаполісжітлобуд домовилися про
передачу недобудованого ТРЦ - сторони не говорять. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Собственниками ТРЦ River Mall являются экс-владельцы банка "Аваль".
Что о них известно и о ТРЦ?
24.06.2019

На прошлой неделе впервые были публично озвучены собственники
столичного ТРЦ River Mall – это семь бывших владельцев банка "Аваль". Об
этом заявил Сергей Вовченко, входящий в число учредителей ТРЦ.
Банком "Аваль" до его продажи в 2005 году группе Raiffeisen International владели 10
партнеров: Федор Шпиг, Александр Деркач, Иван Волошко, Михаил Горовенко, Игорь
Слободской, Иван Пинчук, Сергей Вовченко, Григорий Шелудько, Яков Смолий, Иван
Волощук. Тогда собственники выручили за банк рекордную на тот момент для рынка
сумму - $1,03 млрд. О большинстве бывших собственников “Аваль” публичной информации
не так много. Но среди известных – Яков Смолий, который сейчас возглавляет Нацбанк,
совледельцы "Молочного альянса" Федор Шпиг, Сергей Вовченко и Александр Деркач.
Федор Шпиг также является соучредителем сети IMAX-кинотеатров "Планета кино". Его
состояние, по данным Forbes, в 2016 г. оценивалось в $158 млн. Известно, что Яков Смолий
владеет инвестиционными сертификатами “Эталон эссет менеджмент”, среди
соучредителей которого – Сергей Вовченко. Также Смолий является совладельцем
земельных участков в Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Черкассах, селе Погребы
Киевской области и селе Подгорное Тернопольской области, а также офисами в Киеве,
Львове, Тернополе, Черкассах, Днепре, Черновцах. В числе учредителей River Mall –всего 7
бизнесменов из числа бывших владельцев банка “Аваль”, цитировало информ-агентство
“Интерфакс-Украина” Сергея Вовченко. Он назвал только одну фамилию. “Крупнейшим
акционером является Федор Шпиг с долей немногим меньше 50%”, – уточнял Вовченко
информ-агентству. Опрошенные Retailers участники рынка недвижимости ответили, что не
знают, кто, помимо Шпига и Вовченко, является совладельцем River Mall. Торговый центр
занимает первое место по затянувшимся срокам строительства в столице – его начали
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возводить в 2009 г., говорит директор компании UTG Евгения Локтионова. Примечательно,
что в СМИ указана другая дата начала строительства – 2015 год. “Год начала строительства
озвучивал застройщик объекта. Другие торговые центры, чьи даты открытия переносятся
последние несколько лет, начали строить позже”, – добавляет эксперт. На строительство
River Mall было потрачено $140 млн, заявлял Сергей Вовченко. “Мы не привлекали внешнее
инвестирование”, – уточнял он. Эксперты отмечают, что сроки строительства затянулись
как раз из-за того, что собственники возводили ТРЦ за собственные средства. “По моей
информации, владельцы вели переговоры о привлечении кредитов с инвесторами из Чехии
и Польши, как в свое время Retroville, но безуспешно”, – рассказал Retailers инвест-банкир,
попросивший об анонимности. Коммерческий директор группы компаний “Будхаус”
Максим Гаврюшин добавляет, что на сроки строительства повлияли кризис, смена
концепции объекта. Концепция трехэтажного ТРЦ River Mall включает в себя продуктовый
супермаркет, fashion-галерею, универмаги, зоны отдыха, фудкорта, развлечений, офисные
помещения и двухуровневый подземный паркинг. Как менялась концепция ТРЦ во время
хода строительства узнать не удалось – в открытых источниках найти информацию
невозможно, в консалтинговой компании, выступавшей брокером ТРЦ, Colliers International,
отказались от комментариев. River Mall входит в многофункциональный комплекс (общая
площадь 140 000 кв.м., арендная – 62 000 кв.м.), который включает в себя бизнес-центр (4
500 кв.м.), аквапарк (4 000 кв.м.), многоуровневый надземный и подземный паркинги на 1
550 машиномест. Он расположен на Левом берегу на ул. Днепровская набережная. …
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Дев'ятирічний конфлікт навколо Sky Mall
близький до завершення
24.06.2019

Бізнесмен Андрій Адамовський, який контролює київський Sky Mall,
заявив, що конфлікт навколо ТРЦ наближається до завершення. Про це він
розповів у інтерв'ю "Економічній правді".
"Цьому бізнес-конфлікту мінімум дев'ять років. У нас будь-який бізнес-конфлікт та
чи інша сторона за допомогою піару, через силові структури хоче вирішити на свою
користь", - сказав він. "Я не хочу говорити про Sky Mall з однієї причини. Я дуже хочу
закінчити будь-який конфлікт. Ми сьогодні в стані, близькому до його завершення", - додав
Адамовський. "Всі розмови, що я якийсь рейдер - це всього лише розмови... У конфлікті є дві
сторони. Кожен вважає, що він не винен. Правда посередині", - зазначив бізнесмен.
Адамовський запевнив ЕП, що якщо конфлікт не закінчиться найближчим часом, він дасть
окреме інтерв'ю. "Хтось отримає компенсацію, а хтось проект. Сторони розійдуться з
взаємним задоволенням. У нас будь-який конфлікт проходить нецивілізовано. Найчастіше
та сторона, яка не задоволена рішенням суду, не виконує його і застосовує неринкові
методи: політиків, пресу, силовиків, "наїзди", - пояснив бізнесмен. Видання mind.ua у квітні
повідомляло, що Андрій Адамовський і естонський бізнесмен Хіллар Тедер домовилися про
передачу Тедеру ТРЦ Sky Mall. Суму угоди оцінювали в близько 70 млн євро. Продаж
повинен урегулювати давній конфлікт. Конфлікт навколо київського торгового центру Sky
Mall виник між естонським бізнесменом Хілларом Тедером і Dragon Capital - з одного боку, і
компанією Андрія Адамовського - з іншого. Адамовський і Тедер стали бізнес-партнерами
при будівництві одного з найбільших в Києві ТРЦ - Sky Mall. Спочатку вони були
співінвесторами, а потім - стали співвласниками. Компанія Stockman Андрія Адамовського
виділила на будівництво ТРЦ 40 млн млн доларів. У той же час вона отримала від Arricano
Тедера 50% + 1 акцію в кіпрську офшорну компанію Assofit Holdings Limited - власника
компанії "Призма Бета", якій належав Sky Mall. У 2010 році бізнесмени уклали договір,
згідно з яким у Тедера був опціон на викуп акцій Адамовського. Тедер привернув в
партнери інвестиційну компанію Томаш Фіала Dragon Capital (володіє 35% акцій компанії
Arricano). Пізніше Адамовський відмовився визнавати дію опціону законним через те, що
умови цієї угоди були оприлюднені, і взяв ТРЦ під свій контроль. Між сторонами почалися
судові тяжби, в тому числі і в міжнародній юрисдикції. Навесні 2016 року Лондонський
арбітраж прийняв чергове рішення, яким визнав, що збитки від управління цим об'єктом
компанією Stockman перевищив ціну опціону, тому Stockman повинна ці акції віддати
протягом місяця без будь-якої оплати з боку Arricano. Після програшу в 2014 році Sky Mall
перейшов у власність банку "Південний" на підставі того, що компанія не розрахувалася за
кредитом. Таким чином об'єкт юридично перейшов банку "Південний". В інтерв'ю ЕП на
початку 2017 року власник Dragon Capital Томаш Фіала говорив, що переговори щодо
ситуації зі Sky Mall з іншого боку завжди вів Андрій Адамовський. "В останній раз
зустрічалися, це було в кінці травня 2016 року, в приймальні народного депутата
Грановського", - сказав він. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
АМКУ намерен принять решение о предоставлении разрешения
"Магазин "Кыянка" на приобретение БЦ "Инком"
27.06.2019

АМКУ намерен принять решение о предоставлении разрешения ЧАО
"Магазин "Кыянка" бизнесмена Вадима Григорьева на приобретение БЦ
"Инком" ликвидируемого ВТБ Банка по ул.Смоленской.
31-33 в Соломенском районе Киева. Соответствующий вопрос внесен с повестку дня
заседания АМКУ. Согласно документу, ЧАО "Магазин Кыянка" намерено приобрести активы
в виде нежилых помещений, принадлежащих ВТБ банку. Как сообщалось, Фонд
гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 14 мая на аукционе в системе
"ProZorro.Продажи" продал ЧАО "Магазин "Кыянка БЦ "Инком" ликвидируемого ВТБ Банка
площадью 12,38 тыс. кв.м за 390 млн грн. Согласно данным системы "ProZorro.Продажи",
стартовая цена лота составила 338,8 млн грн. В торгах зарегистрировались трое
участников. В ходе торгов ООО "ДК БЦ" предложило за объект 390 млн грн, ООО
"Евроконсалт-групп" – 338,7 млн грн. ЧАО "Магазин "Кыянка" предложил за объект 390 млн
100 грн. Согласно данным в системе ProZorro, срок подписания договора с покупателем был
продлен до 15 июля 2019 года в связи с необходимостью получения разрешения АМКУ на
концентрацию и прекращения ипотеки бизнес-центра. Национальный банк Украины 18
декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ
Банка. Ранее конечный бенефициар ЧАО "Магазин "Кыянка" Григорьев приобрел офисный
центр ликвидируемого ВТБ Банка на бульв.Вацлава Гавела, 6, в Киеве за 351 млн грн, и
киевский бизнес-центр "Ренессанс" у Альфа-банка. ЧАО "Магазин "Кыянка" создано в 1994
году. По данным раскрытия информации в системы НКЦБФР, по состоянию на первый
квартал 2019 года акционерами ЧАО являются кипрская "Андрецинт кепитал лимитед"
(86,7%) и ООО "Компания по управлению активами "Максимум Групп" в интересах
ПНВИФНВЗТ "АйБиСи Кепитал" (10%) . Уставный капитал ЧАО по состоянию на июнь-2019
составляет 1,8 млн грн. Согласно годовому отчету компании, "Магазин Кыянка" по итогам
2018 года увеличил чистую прибыль в шесть по сравнению с 2017 годом – до 45,8 млн грн,
чистый доход увеличился в 1,4 раза – до 88,4 млн грн. Григорьев также является
владельцем группы компаний Merx после выкупа доли Валерия Хорошковского в 2004 году.
Мебельная компания "Меркс" основана в 1993 году. Производит офисную, кухонную,
корпусную жилую и гостиничную мебель, специализированное оборудование (торговое и
холодильное). Сеть магазинов Merx представлена в 14 странах. В Украине насчитывается
более 60 объектов этой сети.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Скандальному бизнесмену Амирханяну грозит до 12 лет
лишения свободы по нескольким статьям
21.06.2019

Одиозному бизнесмену Араику Амирханяну, который несколько лет
подряд срывал дорожные тендеры, грозит до 12 лет лишения свободы с
конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как выяснили в СБУ, Араик Амирхання с помощью своих компаний перечислил
более 4 млн российских рублей на счета так называемых "таможенных" органов
оккупационной власти Крыма. Помимо финансирования оккупантов, СБУ подозревает
Амирханяна в незаконной переправке людей в Россию через территорию
аннексированного полуострова. Обвиняется "бизнесмен" и в присвоении имущества
украинских предприятий на сумму в более чем 20 млн грн. Амирханяну вменят сразу три
статьи Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью
насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата
государственной власти, изменения границ территории или государственной границы
Украины, совершенное группой лиц), ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо
крупных размерах или организованной группой) и та ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка
лиц через госграницу Украины). Также СБУ раскрыла сговор Амирханяна с должностными
лицами Антимонопольного комитета Украины. По данным силовиков, заговорщики
заблокировали более двухсот тендеров на ремонт и строительство дорог, общей
стоимостью более 20 млрд грн. Эти действия сорвали госпрограму модернизации
критически важных инфраструктурных объектов. Спецслужба задержала Араика
Амирханяна в здании АМКУ 19 июня, когда он пришел на слушанье о сговоре двух его
компаний – "Полтавабудцентр" и "СК Дорлидер". Как предполагают активисты, которые
впервые заявили о сговоре Амирханяна с высшими чинами Антимонопольного комитета, в
госорган он пришел договариваться об иммунитете для своих фирм. Так как "договорняка"
не вышло, коллегия АМКУ оштрафовала две компании Амирханяна на 15,6 млн грн
суммарно за антиконкурентные согласованные действия, совершенные в 2017 году,
считает член правления "Антикоррупционного блокпоста" Назарий Плервак. Он добавил,
что данное решение АМКУ не что иное, как акция по отбеливанию своей репутации и
попытка уйти об обвинений СБУ. Напомним, фирмы Амирханяна уже не один год
блокируют тендеры на дорожное строительство и ремонт в Украине. Только в прошлом
году его структуры сорвали тендерных торгов на 10 млрд грн. Ряд областей уже
прекратили сотрудничество с компаниями Амирханяна. Так, от услуг "Полтавабудцентра"
отказались на Буковине после того, как председатель облсовета Иван Мунтян поймал
недобросовестного подрядчика на критичном нарушении дорожно-строительных
стандартов при ремонте дорог. А председатель Днепропетровской облгосадминистрации
Валентин Резниченко публично назвал Араика Амирханяна мошенником. Сам же
Амирханян был объявлен в розыск весной 2017 г., как лицо, скрывающееся от досудебного
расследования по факту нанесения телесных повреждений чиновнику. Так, в 2015 году
вместе с двумя охранниками Амирханян ворвался в кабинет главы "Укравтодора" Андрея
Батищева. До этого бизнесмен повздорив с Батищевым в Николаевской области из-за того,
что тот не хотел принимать выполненные работы, считая их стоимость завышенной. В
начале апреля текущего года фактический владелец "Полтавабудцентр" вломился в
помещение Одесской службы автомобильных дорог с вооруженными титушками.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua


КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ (ТПВ & ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ)

В Киеве построят первый в Украине комплекс
по переработке опавших листьев
18.06.2019

В Киеве планируют построить первый в Украине комплекс по
переработке опавших листьев, который позволит получить биогаз. Об этом
сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА
Андрея Малеваного.
Киев производит 120 тыс. тонн опавших листьев ежегодно. Построение специальной
установки позволит не только вырабатывать альтернативную энергию в виде биогаза, а и
решит проблему с накоплением растительных остатков. «Украина подписала Парижское
соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата еще в 2016 г. Сейчас
нужно принять меры по уменьшению углекислого газа в атмосферном воздухе до 2020 г.,
поэтому устройства этой системы по переработке растительных остатков - пилотный
проект, который призван решить вопрос с массового накопления опавших листьев», отметил Андрей Малеваныйво время рабочей встречи с представителями финской
компании Metener - европейского разработчика биогазовых установок. На этой встрече,
специалисты компании Metener предоставили рекомендации по вопросам установки
комплекса и осмотрели место его возможного расположения. …
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
Мережа «Сільпо» відкриває першу станцію з прийому вторсировини #SilpoRecycling у Запоріжжі
24.06.2019

Мережа супермаркетів «Сільпо» відкриває першу в Запоріжжі станцію
з прийому вторсировини #SilpoRecycling. Вона розпочне працювати вже 27
червня о 14:00 за адресою Хортицьке шосе, 30а.
Сортування відходів – актуальне питання для всієї України, адже 5% її території
займають сміттєзвалища. Ми в «Сільпо» усвідомлюємо, як важливо заохочувати людей
сортувати вторсировину та здавати її на переробку, тому розвиваємо мережу станцій
#SilpoRecycling і виводимо її в регіони. Проект втілено у співпраці з ГО «Кольорові відра». Як
і на київських станціях, всі, хто принесе сміття на переробку, отримають заохочення у
вигляді балів програми «Власний Рахунок». За 1 кг скла можна отримати 150 балів, 1 кг
паперу – 250 балів, 1 кг металу – 700 балів, а за 1 кг пластику – 500 балів. Згідно з
правилами програми «Власного Рахунку», після закінчення звітного періоду бали
перетворюються на бонуси, які можна використовувати для покупок у «Сільпо». Це
відбувається за такою схемою: 1 бал = 1 копійка, 100 балів = 1 грн. Станція прийматиме такі
види сировини: пластик – PET-пляшки, стретч-плівка, поліетиленові пакети, упаковка з
маркуванням HDPE. папір – картон, журнали, газети, паперове паковання, упаковка Tetra
Pak. скло – скляні пляшки, банки від консервації, пляшечки від дитячого харчування. метал
– алюмінієва банка. Запрошуємо всіх гостей долучитися до ініціативи – сортувати сміття та
приносити його на станцію #SilpoRecycling на Хортицькому шосе, 30а. Зробімо планету
чистішою разом!
Читати повністю >>>
За матеріалами fozzy.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Власник "АероСвіту" відновлює позов проти України
більше ніж на $695 млн

На реконструкцію смуги аеропорту в Дніпрі
виділили ще 200 мільйонів
19.06.2019

Уряд направив 200 мільйонів гривень на реконструкцію злітнопосадкової смуги міжнародного аеропорту в Дніпрі. Про це повідомляє
Міністерство інфраструктури.
"Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію прем'єр-міністра і винесло на
затвердження урядом рішення про направлення 200 млн гривень на реконструкцію злітнопосадкової смуги аеропорту Дніпра. Вболіваю за те, щоб вже в наступному році аеропорт
Дніпра зміг прийняти перші рейси Ryanair і інших європейських і українських авіакомпаній,
в тому числі і SkyUр", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Нагадуємо,
Міністерство інфраструктури очікує виділення в 2019 р. бюджетних коштів на будівництво
злітних смуг в аеропорту Дніпра або Запоріжжя, а також Ужгорода. Міжнародний аеропорт
"Дніпро" функціонує з 1943 року, самостійним підприємством став тільки в 2011 році.
Розташований в 5 км на південний схід від Дніпра. Пасажиропотік в 2017 році становив
276,9 тис. пасажирів (145,8 тис. пасажирів - на міжнародних рейсах і 131,1 тис. - на
внутрішніх), а в січні-вересні 2018 року кількість пасажирів становила 230,3 тис. (з них
133,4 тис. на міжнародних рейсах і 96,9 тис. - на внутрішніх). У 2019 році має початися
будівництво нового аеропорту біля адміністративного кордону Дніпропетровської і
Запорізької областей - біля селища Солоне. Перший транш становитиме 200 млн грн, а
реалізувати проект мають намір протягом двох років. Загальна сума, необхідна для
реалізації проекту - 1 мільярд гривень. Селище Солоне знаходиться в 30 км по прямій від
центру Дніпра, і в 40 км - від центру Запоріжжя. У 5 км від Солоного проходить автодорога
H-08, яка була капітально відремонтована на ділянці Дніпро-Запоріжжя.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
На строительство ВПП в аэропорту Одесса выделят
дополнительно более миллиарда

14.06.2019

Нідерландська компанія Gilward Investments B. V., яка була
найбільшим акціонером авіакомпанії "АероСвіт", що припинила свою
діяльність у 2014 році, відновлює позов проти України на суму понад $695 млн.
Згідно з проспектом емісії єврооблігацій України, Gilward Investments B.V. ініціювала
інвестиційний спір проти України в липні 2015 року в секретаріаті Міжнародного центру з
урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС). У своєму позові компанія стверджувала, що
Україна порушила певні зобов'язання за двостороннім інвестиційним договором із
Нідерландами від 14 липня 1994 року. Слухання було призначено на лютий 2019 року, але
оскільки позивач не вніс додаткову передоплату, в справі було оголошено "технічний
дефолт", а судовий розгляд призупинено до внесення платежу. Як зазначається в проспекті,
3 червня 2019 р. заявника поінформував секретаріат МЦУІС про те, що він зробив
необхідний платіж. Україна очікує відновлення розгляду найближчим часом. "АероСвіт",
який був найбільшим українським авіаперевізником, розпочав процедуру банкрутства
наприкінці грудня 2012 р., яку пізніше було скасовано рішенням суду, припинив діяльність
наразі авіарейси не виконує. На початку 2013 року повідомлялося, що найбільшими
акціонерами "АероСвіту" були Gilward Investments BV і Фонд держмайна України (ФДМ), що
володіють відповідно близько 38% і 22,4% акцій авіаперевізника. Ще трьом українським
компаніям належали приблизно 40% акцій, зокрема "ГенАвіаІнвест" - 24,99%, Investment
Advisors Group - 9,8% і "Бюро" - 4,8%. У листопаді 2009 року Дмитро Парфененко, який
виконував тоді обов'язки голови ФДМ, повідомляв, що структури, пов'язані з бізнесменом
Ігорем Коломойським, викупили у співвласника "Міжнародних ліній України" Арона
Майберга частку в "АероСвіті" й сконцентрували контрольний пакет акцій. У свою чергу
фонд відмовився від продажу своєї частки.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Апеляційний суд відхилив вимоги Приватбанку до
"Дніпроавіа" на 1,5 млрд грн

19.06.2019

Бюджет строительства новой полосы в аэропорту Одесса планируется
увеличить на 1,144 млрд гривен. Такая информация размещена в системе
ProZorro. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на avianews.
Заказчик строительства - ГП "Дирекция по строительству международного
аэропорта Одесса" - значительное увеличение сметы объясняет ростом стоимости
трудовых и материально-технических ресурсов по объекту. Предыдущая цена
строительства новой полосы 1 млрд 629,9 млн гривен была зафиксирована в договоре от
26 декабря 2013 года с генеральным подрядчиком ООО "Спецремстрой". По данным ГП
"Дирекция по строительству международного аэропорта Одесса", с 2013 по 2017 год работы
не проводились из-за отсутствия финансирования. По состоянию на 27 февраля 2019 г. ООО
"Спецремстрой" выполнили строительно-монтажные работы на сумму 803 млн 955 тыс.
грн. Новое соглашение на 1 млрд 144,2 млн грн государственное предприятие намерено
заключить также с этим подрядчиком без проведения тендера. Это в "Дирекции по
строительству аэропорта Одесса" объясняют нецелесообразностью замены подрядчика в
соответствии с анализом Харьковского Национального автомобильно-дорожного
университета, а также экспертным выводом Национального авиационного университета.
Фактически работы по строительству новой полосы в аэропорту Одесса выполняет
компания "Автомагистраль-Юг". По ее данным, на начало апреля 2019 года готовы 1 450
метров полосы при общей длине 2 800 метров. Строительство полосы началось в 2017 г.
Финансирование ведется на средства государственного бюджета. В начале 2019 года стало
известно, что Государственная аудиторная служба после проведенной проверки нашла
множество нарушений в ходе реализации объекта. В отчете Госаудитслужбы говорится, что
работы ведется по смете 2013 года, которую не пересматривали, средства расходуются
непрозрачно, материалы и работы зачастую закупаются по завышенным ценам. Кроме
того, как установили сотрудники Госаудитслужбы, для приготовления бетонной смеси
использовался цемент, не соответствующий проектной документации. В результате
твердость полосы может не соответствовать техническому заданию. По данным
Мининфраструктуры, новая полоса в аэропорту Одесса должна иметь классификационное
число прочности покрытия (PCN) 64, что почти в два раза превышает аналогичный
показатель старой полосы (35). Это позволит аэропорту принимать более тяжелые
воздушные суда. Помимо этого, новую полосу планируют оснастить системой
инструментальной посадки, которая будет сертифицирована по III-A категории ИКАО, что
позволит самолетам совершать посадку в Одессе при плохой видимости. Сейчас одесский
аэродром сертифицирован для совершения посадки по I категории ИКАО. Категорию III-A
имеет только одна полоса в аэропорту Борисполь.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Рівненський аеропорт передадуть
в концесію
20.06.2019

Міжнародний аеропорт «Рівне» готують для передачі в концесію.
Таке рішення прийняли напередодні депутати під час засідання сесії
облради, повідомляє у четвер, 20 червня, прес-служба обласної ради.
«Депутати проголосували за проєкт рішення «Про утворення конкурсної комісії для
проведення конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу обласного
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне». Рішення прийнято задля
залучення інвестицій в економіку регіону та ефективнішого використання майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненщини», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення депутати прийняли з огляду на те, що обласний бюджет не може
покривати борги комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне». Тому
передача в концесію – це чи не єдиний шлях виходу з економічного стану, який склався в
аеропорту. У 1978 році було закінчено реконструкцію аеропорту «Рівне», введено в дію
новий аеровокзальний комплекс та штучну злітно-посадкову смугу, одну із найкращих в
західному регіоні України. З початку 90-х аеропорт має статус «міжнародного». Аеропорт
придатний для цілодобового прийому повітряних великотоннажних літаків, у тому числі
Іл-76 Т, Іл-76ТД, Ту-154, Ту-134, Як-42, АН-12 та інших більш легких повітряних суден.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Центральний апеляційний госпсуд 27 травня відмовився
задовольнити апеляційну скаргу Приватбанку та залишив без змін ухвалу
Госпсуду Дніпропетровської області від 17.12.2018.
Мова йде про ухвалу, якою націоналізованому банку було відмовлено у визнанні
його кредиторських вимог до “Дніпроавіа” на 1,5 млрд грн (в рамках справи №904/8902/17
про банкрутство цієї авіакомпанії). Суди першої та апеляційної інстанції винесли ці рішення
на підставі ухвал Госпсуду Дніпропетровської області від 26.11.2018, якими за клопотанням
ТОВ “Галтера” (власник 94,5% акцій “Дніпроавіа”; пов’язують з “приватівцями”) було
визнано недійсними умови кредитних договорів, укладених між Приватбанком і
"Дніпроавіа" у 2011-2014 роках (у т.ч. №4Д11108И, №4Д11109И, №4Д11110И, №4Д11111И,
№4Д13319И, №4Д13668И, №4Д14007И), в частині нарахування винагороди за
користування позиками. Як писав Finbalance, 22.03.2019 Центральний апеляційний госпсуд
відмовився задовольнити апеляційні скарги Приватбанку на ухвали Госпсуду
Дніпропетровської області від 26.11.2018. 17.12.2018 суд затвердив реєстр вимог
кредиторів “Дніпроавіа”, включивши до нього в т.ч. вимоги Goiania Comercio E Servicos
Internacionais LDA - 920,8 млн грн (4 черга) і 489,5 млн грн (6 черга); ТОВ "Альянс Партнер
Груп" - 823,8 млн грн (4 черга); ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" - 598,8 млн
грн (4 черга); ТОВ "Галтера" - 545,9 млн грн (4 черга); Troyon Assets Limited - 340,6 млн грн
(4 черга); Feyen Consulting Limited - 216,9 млн грн (4 черга); Brassbox Limited - 179,6 млн грн
(4 черга); "Укртатнафти" - на 132,8 млн грн (4 черга). …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Державіаслужба вирішила поновити сертифікат
авіакомпанії YanAir
19.06.2019

Державна авіаційна служба прийняла рішення поновити сертифікат
авіакомпанії YanAir "після усунення критичних зауважень". Про це у
Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
"Сьогодні (18 червня - ред), з затримкою, відбувся регулярний рейс Київ-Батумі.
Водночас, сподіваємося, що дана авіакомпанія, як і інші, зрозуміли - ми жартувати і
нехтувати безпекою пасажирів та регламентами не будемо", - написав він. Міністр нагадав,
що Державіаслужба буде вживати відповідні заходи щодо тих авіакомпаній, які невчасно
виконують польоти. Омелян підкреслив, що авіакомпанія зобов'язана інформувати
пасажирів про перенесення рейсів, її представник повинен бути на звэязку з пасажирами,
компенсувати час затримки чи скасування польоту. Нагадаємо, Державна авіаційна служба
в результаті комплексної перевірки авіакомпанії "ЯнЕйр" виявила низку зауважень в
організації діяльності цього перевізника, в зв’язку з чим дію сертифіката експлуатанта було
призупинено. Діюча комісія з питань сертифікації експлуатантів Державіаслужби прийняла
рішення про призупинити сертифікат експлуатанта YanAirпочинаючи з 00:00 UTC (03:00 за
київським часом) 7 червня 2019 року. Пізніше в YanAir заявили, що усунули недоліки і
попросили повернути сертифікат.18 червня у Борисполі пасажири блокували вхід до
терміналу F через відтермінування рейсу літака компанії YanAir Київ - Батумі.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины»
вновь успешно прошла аудит IOSA
19.06.2019

По результатам планового аудита на соответствие стандартам
эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного
транспорта авиакомпания «МАУ» получила Сертификат оператора IOSA.
Документ сроком действия на 2 года имеет законную силу до 17 июня 2021 года. В
феврале текущего года авиакомпания МАУ вновь успешно прошла аудит на соответствие
современным требованиям эксплуатационной безопасности IOSA (IATA Operational Safety
Audit). Аудит охватывает все аспекты деятельности авиакомпании, влияющие на
обеспечение безопасности полётов, в том числе техническую и лётную эксплуатацию,
наземное обслуживание, грузовые перевозки, авиационную безопасность и организацию
управления компанией. «Безопасность полетов всегда была и остается основным
приоритетом МАУ, - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая. ? Свой
первый аудит IOSA МАУ прошла еще в 2005-м году. Авиакомпания каждые два года
неизменно демонстрирует высокий уровень надежности и безопасности авиаперевозок,
что подтверждено очередным, уже восьмым по счету, Сертификатом соответствия.
Стандарты IOSA постоянно обновляются и дорабатываются, требования к безопасности
становятся все более жесткими, и мы гордимся тем, что нашей авиакомпании каждый раз
удается пройти столь серьезный международный аудит практически без замечаний».
Читать полностью >>>
По материалам МАУ

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Перевалка в порту Черноморск за 5 мес. 2019 г.
выросла на 21%

Стратегия "Укрзализныци": старые проблемы
в новом изложении
19.06.2019

Перевалка грузов в морском порту Черноморск в январе-мае 2019
года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 20,9%, до 10,565 млн тонн. Об этом сообщает АМПУ.
Перевалка экспортных грузов выросла на 32,2%, до 8,484 млн тонн, транзитных - на
19,4%, до 528,77 тыс. тонн. Переработка импортных грузов сократилась на 21%, до 1,474
млн тонн. Перевалка грузов во внутреннем сообщении составила 77,64 тыс. тонн.
Переработка наливных грузов увеличилась на 1,2%, до 636,77 тыс. тонн. Перевалка
сыпучих грузов увеличилась на 24,8%, до 7,357 млн тонн. Переработка тарно-штучных
грузов выросла на 16,4%, до 2,571 млн тонн. Контейнерооборот сократился на 2%, до 50
921 TEU. Порт Черноморск в январе-мае сократил на 4,6% перевалку нефтепродуктов - она
составила всего 27,18 тыс. тонн. А переработка зерна существенно возросла - на 63,1%, до
5,613 млн тонн. Также порт значительно нарастил объемы перевалки угля - на 86,6%, до
174,5 тыс. тонн. При этом сократилась перевалка руды - на 35,6%, до 655,82 тыс. тонн. В
порту Черноморск в 2,5 раза увеличили переработку черных металлов, до 795,63 тыс. тонн.
Перевалка лесных грузов сократилась на 24,3% - до 63,85 тыс. тонн. Ранее ЦТС писал о том,
что правительство исключило часть территорий Сухого лимана из акватории порта
Черноморск. Эта мера приведет границы акватории порта Черноморск в соответствие с
требованиями Кодекса торгового мореходства и закона Украины про морские порты.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Суд: руководство Одесского порта причастно
к финансированию терроризма
19.06.2019

Руководители ГП "ОМТП" организовали схему, при которой большая
часть доходов госпредприятия не поступает государству, а оседает на счетах
подконтрольных им структур "для выведения за границу.
"Начиная с 2014 г. по нынешнее время гражданин РФ, получив задание от спецслужб
РФ, совершает действия, направленные на финансирование действий неустановленных
лиц с целью организации массовых беспорядков на территории Одесской и других
областей Украины, посягательства на ее территориальную целостность и осуществления
террористических актов", - сказаноя в решении Шевченковского райсуда Киева №81967344
от 7 мая 2019 г. Суд объясняет, что свою деятельность Марисов ведет, "заручившись
поддержкой должностных лиц ГП "ОМТП", Черноморского межрегионального управления
Госслужбы морского и речного транспорта Украины и используя подконтрольные ему
коммерческие предприятия "Экофлот" (код ЄДРПОУ 39453874), "Си Уинд"(ЄДРПОУ
37550281), "Навир Сервис"(код ЄДРПОУ 40058894), "Вел Шиппинг"(ЄДРПОУ 40443246),
"Марин Порт Сервис Пивденний"(код ЄДРПОУ 41130494), "Укрфлот-Сервис", "Прайм
Эдженси"(ЄДРПОУ 40762683) и "Таг Сервис"(ЄДРПОУ 42042357). Указанные фирмы,
отмечает суд, выступают посредниками при эксплуатации государственного портофлота.
После проведения обысков в офисах этих компаний и у ряда их учредителей, Марисов
начал их перерегистрацию на подставных граждан Украины. В связи с этим суд наложил
арест на корпоративные права учредителей следующих компаний: "Марина-БИЧ", "АурумВинас", "Велика дижка" (код ЄДРПОУ 40058894), "Логан-Украина Дистрибьюшн"(код
ЄДРПОУ 38750254), "РУВИМС"(код ЄДРПОУ 41130494), "Вел Шиппинг"(ЄДРПОУ 40443246),
"Таг Сервис", "Си Уинд", "Чамбер"(ЄДРПОУ 41927617) и "Прайм Эдженси"(ЄДРПОУ
40762683). Министерству юстиции и другим государственным органам и частным
нотариусам запрещено регистрировать любые изменения, касающиеся регистрационных
данных указанных компаний. Ранее народный депутат Сергей Лещенко заявил в телеэфире
о том, что начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук занимается махинациями с
государственными буксирами ОМТП, из-за чего государство теряет десятки тысяч
долларов ежедневно. Одесский порт по итогам 2018 года опустился со 2-го на 3-е место
среди украинских портов по объемам грузооборота. За минувший год перевалка в ОМТП
составила 21,7 млн тонн при проектной мощности 40 млн тонн. ...
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Как правительство хочет развивать "Укрзализныцю" ближайшие пять
лет? Обоснованные тарифы на грузоперевозки, компенсация местными
советами пригородного сообщения и закрытие нерентабельных станций.
В середине июня Кабмин утвердил Стратегию "Укрзализныци" на 2019-2023 годы.
Объемы железнодорожных (ж/д) перевозок будут расти в любом случае, считаю в АО
"Укрзализныця" (УЗ). В 2019 г. грузоперевозки могут немного сократиться, - предполагают
в УЗ, - но потом точно вырастут. В пассажирском секторе в УЗ хотят разделить перевозки на
социально важные и коммерческие. Сама стратегия была обнародована через неделю после
того, как Кабмин еее утвердил - 21 июня. В документе указаны 10 ключевых
стратегических инициатив. Фактически в Стратегии нет ничего нового - в инициативах
заложены основные проблемы ж/д компании и планируемые методы их решения.
Например, автоматическая индексация (поднятие) тарифов на ж/д грузоперевозки или
избавление от непрофильных активов УЗ.
Основные направления концепции выглядят так: 1. Установление обоснованных
тарифов в 2019 - 2020 гг: Старая и наболевшая проблема УЗ. Основной мотив все тот же низкие тарифы на перевозки, которые не покрывают траты на содержание железной
дороги. Если говорить о тарифах на грузовые ж/д перевозки, в УЗ опять говорят о
необходимости привязки тарифа к индексу цен производителей промышленной
продукции. Если говорить о пассажирском сообщении, то УЗ опять говорит о
необходимости полной компенсации убытков от перевозки льготников. 2. Реорганизация в
2020-2022 годах: Деятельность УЗ будет разделена на 6 вертикалей (также называют
дивизионами): корпоративный центр; грузоперевозки и логистики; пассажирских
перевозок; инфраструктуры; производства и сервиса; управления непрофильными
активами. Зачем это нужно? Для упрощения ведения деятельности самой компании. В УЗ об
этом говорили и ранее. 3. Разработка и внедрение инвестиционной программы, разработка
которой должна завершится в 2020 г: Программа должна отвечать на вопросы, сколько и во
что должна инвестировать УЗ в ближайшие годы. 4. Рационализация сети и
производственных подразделений компании в 2021 г.: В УЗ собираются "упорядочить"
производственные подразделения (вагонные и локомотивные депо, сортировочные
станции и т.д.), потому что количество депо и станций превышает потребность железной
дороги в три раза. Также в УЗ хотят закрыть неэффективные участки или договорится с
государством о компенсации за них. и эта проблема не нова - в УЗ уже пытались закрыть
малоактивные станции. Однако вопрос застопорился и пока существует только в
Стратегии. 5. Клиентоориентированность с 2019 года: В УЗ хотят создать офис ключевых
клиентов, который сконцентрируется на обслуживании крупных компаний, которые
составляют 80% рынка перевозок. Также будут разработаны "новые услуги для
пассажиров". Однако расшифровки этих мероприятий в документе нет. 6. Реорганизация и
реализация непрофильных активов до 2022 г: О непрофильных активах УЗ говорит давно.
Еще экс-глава УЗ Войцех Балчун пытался поднять этот вопрос, говоря о будущей продаже
гостиниц, спортклубов и больниц УЗ. На этот раз "наболевший вопрос" перенесли
подальше - на 2022 год. 7. Введение новой системы управления перевозками в 2021 году: В
планах - введение главного центра управления перевозками, который начнет осуществлять
контроль за региональными центрами перевозок с последующей полной передачей
функционала по управлению перевозками главному центру управления. 8. Введение
Системы управления безопасностью (СУБ) с 2022 года: Утверждается, что в части охраны
труда и безопасности все будет улучшено. 9. Введение государственно-частного
партнерства и программ, которые финансируются из госбюджета с 2022 года: В этой части
основное - государство должно платить за льготников и это его прямая обязанность. В УЗ
не единожды говорили о том, что пассажирские перевозки субсидируются за счет грузовых.
Из-за убыточности пассажирского сектора УЗ не имеет возможности обновлять подвижной
состав. Кроме того, как объясняли в компании, из госбюджета должны выделятся средства
на закупку подвижного состава. Правда, этого еще не происходило никогда. 10. Борьба с
коррупцией с 2020 года ...
Читать полностью >>>
© Инна Рослик
По материалам biz.censor.net.ua

Владелец ТИС-Зерно Алексей Федорычев включен
в санкционный список СНБОУ
20.06.2019

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ)
включил в санкционный список бизнесмена Алексея Федорычева. Об этом
сообщает служба новостей портала delo.ua
Алексей Федорычев - собственник компании Fedcominvest. Владеет 100% долями в
терминалах ТИС-Зерно и ТИС-Минудобрение. В операционный деятельности всех
остальных терминалов "ТрансИнвестСервис" участия не принимает. Согласно Закону "О
санкциях", СНБОУ применила к Федорычеву
следуюшие ограничительные меры:
заблокировали активы и временно ограничили право распоряжаться принадлежащим ему
имуществом,
противодействие выведению капитала с Украины, а также отказ в
предоставлении и отмена виз от резидентов иностранных государств и применение иных
запретов по въезду на территорию Украины. Срок применения санкций - 3 года. Всего в
санкционные списки включены 294 юридических и 848 физических лиц. В списке - лица,
причастные к строительству моста через Керченский пролив, нападению и захвату
украинских военных катеров, проведению псевдовыборов на временно оккупированных
территориях и прочим антиукраинским действиям. Напомним, решение СНБОУ "О
применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и
другие ограничительные меры (санкции)" принято 19 марта текущего года. Оно
утверждено Указом Президента Украины № 82\2019 от 19.03.2019 и вступило в силу. ТИСЗерно - один из крупнейших зерновых терминалов в Украине. Расположен в морском порту
"Южный" (Одесская область). В прошлом году сократил перевалку зерновых до 4,5 млн
тонн. ТИС-Минудобрение также расположен в акватории порта "Южный". На данный
момент перевалкой минудобрений не занимается, обрабатывая в основном зерновые
грузы. Грузооборот в 2018 году составил свыше 2 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua



КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ДФС Києва звинувачує керівництво "Київпастранс"
в розтраті майже 30 млн грн
19.06.2019

Слідчі фіскальної служби розслідують кримінальну справу стосовно
посадових осіб КП "Київпастранс". Про це на своєму сайті повідомляє
Інформаційне агентство ASPI.
Фіскали припускають, що керівництво підприємства могло розтратити майже 28
млн гривень на користь ТОВ "Торгова компанія Техатон МАЗ". Це ТОВ за паперами
поставляло запчастини для КП "Київпастранс", але під час розслідування було встановлено,
що фірма має ознаки фіктивності і надавати такі послуги не могла. Відносно одного з
директорів "Торгова компанія Техатон МАЗ" вже складено обвинувальний акт: фіскали
з'ясували, що він реєстрував підприємство за гроші і до його діяльності відношення не має.
Визначенням від 23 травня 2019 року Подільський районний суд дозволив слідчому
слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в місті Києві тимчасовий доступ до
документів, які знаходяться у володінні КП "Київпастранс" (*) (справа №758/6593/19). Як
зазначено в матеріалах справи, 28 березня 2019 року слідчим управлінням фінансових
розслідувань ГУ ДФС в місті Києві в ЕРДР були внесені відомості про відкриття
кримінального провадження №42019100000000222 за ознаками злочинів, передбачених
двома статтями Кримінального кодексу України: ч.5 ст. 191 КК України - привласнення або
розтрата чужого майна, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою
осіб; ч.1 ст. 205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання
суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної
діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Правоохоронці
встановили, що посадові особи КП "Київпастранс" у 2018 році здійснили розтрату грошових
коштів, які їм були довірені, шляхом укладання фіктивних договорів з ТОВ "Торгова
компанія Техатон МАЗ" (**) на придбання механічних запасних частин. Це призвело до
заподіяння шкоди в особливо великих розмірах на суму в 27,94 млн грівен, повідомляють
Українські новини. Зазначимо, в матеріалах справи не вказано, про які саме договори
йдеться. За інформацією бази даних Clarity-Project, за період з вересня 2017 року по лютий
2018 року КП "Київпастранс" та ТОВ "Торгова компанія Техатон МАЗ" уклали 37 договорів
на суму близько 112 млн гривень. В тому числі, в 2018 році було підписано 12 контрактів на
суму близько 38 млн гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами aspi.com.ua
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ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

IFC подготовит отчет для КГГА по целесообразности развития
транспортного коридора на Троещину
24.06.2019

Адамовский рассказал, за сколько
продал “Фарлеп” Ахметову
24.06.2019

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит КГГА
отчет о целесообразности развития скоростного транспортного коридора на
микрорайон Троещина в Киеве.
Соответствующее соглашение между КГГА и IFC о предоставлении консультативных
услуг в сфере развития транспортной инфраструктуры столицы подписал глава Киева
Виталий Кличко. Отчет Международной финансовой корпорации, в частности, будет
включать в себя: технологические альтернативные варианты и инфраструктурные
решения, финансовые характеристики, экологические и социальные вопросы, план
эксплуатации и управления. КГГА и представители IFC намерены совместно разработать
технико-экономическое обоснование для детального плана скоростного коридора на
Троещину, осуществить техническую, финансовую и экономическую оценку вариантов
реализации проекта "Платформа городов Европы и Центральной Азии". При этом
отмечается, что специалисты Всемирного банка уже разработали рекомендации по
улучшению транспортной системы Киева. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Бизнесмен
Андрей
Адамовский,
продавший
в
2005
г.
телекоммуникационную компанию “Фарлеп” группе СКМ рассказал, что
сделка была инициирована Ринатом Ахметовым.
“Это была инициатива Ахметова, – рассказал Адамовский. – У нас на то время уже
была довольно большая компания. Относительно большая. Кроме производства цифровых
станций, у нас была лаборатория, мы имели свою сеть. Она была быстрорастущей — более
100 тыс абонентов. Это очень капиталоемкий бизнес. В него нужно постоянно
инвестировать. Деньги неоткуда было брать, потому что тогда не было дешевых кредитов.
Сначала я пригласил в бизнес ребят из ИСД и одно время они даже были акционерами.
Потом в какой-то момент поступило предложение от Ахметова”. Говоря о сумме, за которую
Ахметов купил “Фарлеп”, Адамовский назвал “около 100 млн долларов”. “Ахметов купил
“Укртелеком” очень дорого, – добавил бизнесмен. – Он же скупил всех частных операторов,
включая “Оптиму” (Юрия Кипермана, отца Михаила Кипермана, бизнес-партнера Игоря
Коломойского по нефтяному бизнесу. — ЭП)”.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

Для ремонту станції "Святошин" у Києві виділили
додаткових 80 млн грн

Президент України зустрівся із засновником японської
компанії Rakuten Хіроші Мікітані

25.06.2019

Загальна вартість робіт з капітального ремонту станції київського
метрополітену "Святошин" зросла до майже 240 млн грн. Про це йдеться у
відповідному в розпорядженні КМДА.
У документі йдеться, що повна вартість капітального ремонту складе 239,3 млн грн.
Вартість будівельних робіт складе 144,4 млн грн, закупівля нового обладнання - 46,8 млн
грн, і ще 48 млн грн займуть "інші витрати". Так, вартість капремонту збільшилася на 79,8
млн гривень - зі 159,5 млн грн до 239,3 млн грн. Крім того, станом на 1 січня 2019 року на
ремонт станції метро "Святошин" вже витрачено 110,073 млн грн. Відзначимо, роботи з
будівництва двох нових станцій метро на житловий масив “Виноградар” у Києві тривають
за графіком. Хід робіт перевірив, зокрема, головний інженер проекту будівництва метро на
Виноградар Євген Шатайкін. Він зазначив, на даний момент на об'єкті виконані роботи зі
спорудження перегородки від діючого метрополітену, виконуються роботи з підключення
кабелів, роботи з облаштування димовидалення та вентиляції для того, щоб діючий
метрополітен міг працювати без зупинок на період будівництва. У цьому році на об'єкті
запустять тунельнопрохідницький комплекс. "Ми будуємо перегінні тунелі між станціями
“Проспект Правди” та “Мостиська”, будуємо станцію “Мостиська”, зараз ведуться підготовчі
роботи по зустрічі механізованого комплексу в цьому місці і також в Сирецькому гаю
виконуються роботи зі спорудження вентиляційного вузла", - сказав він. Раніше стало
відомо, що у київському метро з 30 жовтня жетони не продаватимуться і не
прийматимуться як платіжний засіб. Натомість буде введено нові способи оплати проїзду.
Для разової поїздки можна уже користуватися карткою метро, безконтактною банківською
карткою, проїзним квитком, Kyiv smart card. Також у продажу буде qr- квиток.
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua
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Компанія "Нова Пошта" планує побудувати
інноваційний термінал у Дніпрі
18.06.2019

Група компаній "Нова Пошта" у 2020 році планує почати будівництво
інноваційного сортувального термінала у Дніпрі. Про це повідомив
директор "Нова Пошта" Олександр Бульба.
"У планах цього року - завершити львівський термінал і вже на наступний рік запустити харківський... Плануємо також у наступному році почати будівництво
інноваційного терміналу в Дніпрі", - сказав він. За словами Бульби, у планах компанії на
2019 рік також почати модернізацію Київського інноваційного сортувального термінала.
Зокрема, встановити другу чергу нової сортувальної лінії, що подвоїть пропускну
спроможність терміналу. Як повідомлялося, в травні "Нова Пошта" запустила
Хмельницький інноваційний термінал - ключовий об'єкт інфраструктури компанії у
Західній Україні. У ньому сортуються і відвантажуються посилки для 71 населеного пункту
по всій країні. У будівництво терміналу загальною площею 7,7 тис. кв. м "Нова Пошта"
інвестувала майже 10 млн євро. За словами Бульби, "Нова Пошта" у 2018 році доставила 174
млн од. відправлень, що майже на 20% більше, ніж у 2017 році. У 2019 планує досягти 20%го приросту кількості обслугованих відправлень. Нагадаємо, в травні "Нова Пошта"
запустила в бета-версії київське відділення з примірочною. А в кінці 2018 року "Нова
пошта" підписала контракт з IKEA про надання логістичних послуг шведському рітейлеру
меблів і товарів для дому. Як відомо, "Нова Пошта" була заснована у 2001 році. Наразі
мережа компанії перевищує 3,3 тис. відділень по всій країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Компания "Укрпошта" победила в двух номинациях мировой
премии World Post & Parcel Awards 2019
25.06.2019

АО "Укрпошта" стало победителем мировой премии в области
почтовой и экспресс-доставки World Post & Parcel Awards 2019 (Дублин,
Ирландия), сообщила пресс-служба компании.
Программа поддержки электронной коммерции E-Export programme, которая
победила в категории "Почтовые технологии для e-commerce", в частности, предусматривает специальные тарифы для экспортеров на доставку e-commerce отправлений,
автоматизированную накопительную систему скидок, онлайн и диджитал-каналы
взаимодействия с клиентами: АРЕ, мобильное приложение, "Личный кабинет", чат боты в
Viber, Telegram, Facebook. В категории "Социально ответственные программы" компания
представила программу поддержки экспорта для представителей малого и среднего
бизнеса E-Export School с открытыми онлайн и офлайн-семинарами, Youtube-каналом с 25
видеоуроками. Е-Еxport school работает в партнерстве с CUTIS (Канадско-украинский
проект поддержки торговли и инвестиций), Торгово-промышленной палатой Украины и
Craft it! (проект по развитию народных ремесел и предпринимательства) в рамках
программы Восточного партнерства ЕС. "Еще три года назад никто бы в это не поверил, а
сейчас это - реальность. "Укрпошта" победила почты Австралии, Сингапура, Эстонии и
стала в один ряд с DHL, eBay, Royal Mail, которые также получили награды World Post &
Parcel Awards 2019", - цитирует пресс-служба генерального директора "Укрпошты" Игоря
Смелянского. Премия World Post & Parcel Awards 2019 существует уже более 20 лет (до 2015
года - World Mail Awards). …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Хіроші Мікітані
– засновником японської компанії Rakuten. В Україні вона найбільш відома
як власник сервісу Viber.
На зустрічі обговорили плани збільшення присутності компанії Rakuten в Україні,
зокрема розширення офісу в Одесі та відкриття нового офісу в Києві. Хіроші Мікітані
заявив, що Україна є пріоритетним ринком для компанії Rakuten, а також висловив
готовність підтримувати ідею збільшення кількості інвестиційних проектів з боку Японії.
Також він схвально відгукнувся про ініціативу Володимира Зеленського «Держава у
смартфоні» та висловив бажання тісно співпрацювати у цьому проекті, оскільки Viber є
невід'ємною частиною смартфона майже кожного українця. За підсумками зустрічі Глава
держави запросив Хіроші Мікітані увійти до складу Національної інвестиційної ради,
секретарем якої нещодавно став IT-підприємець Давид Арахамія.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
РА IBI-Rating обновило кредитные рейтинги ПАО «Укртелеком»
и выпуска его процентных облигаций
27.06.2019

IBI-Rating сообщает о подтверждении долгосрочных кредитных
рейтингов ПАО «Укртелеком» и его выпуска процентных облигаций серий TV, на уровне uaBBB, прогноз «в развитии».
Указанный уровень кредитных рейтингов означает достаточный уровень
кредитоспособности, а прогноз указывает на вероятность изменения кредитных рейтингов
в течении года. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшей деятельности
ПАО «Укртелеком», которая связана с процессом его возвращения в государственную
собственность, а также арестом акций (с целью обеспечения исполнения будущего
решения суда, если оно будет принято в пользу истца по спору о взыскании с
мажоритарного акционера стоимости облигаций и процентного дохода по ним). Кроме
того, ПАО «Укртелеком» выступает стороной в судебных исках, результат рассмотрения
которых может существенно повлиять на его финансовое состояние. Чистый доход ПАО
«Укртелеком» за 2018 год составил 5 936,6 млн грн. (-3%), а чистая прибыль - 473,5 млн грн.
(-45%). За 3 мес. 2019 года чистый доход увеличился до 1 537,2 млн грн. (+0,1%), а чистая
прибыль составила 69,8 млн грн. Эмитент сохраняет достаточно высокую долю
собственного капитала в общей структуре источников финансирования деятельности.
Уровень долговой нагрузки ПАО «Укртелеком» снизился и оценивается как приемлемый.
ПАО «Укртелеком» остается крупнейшим оператором телекоммуникационных услуг в
Украине. Эмитент занимает ведущие позиции на рынке фиксированной связи и
широкополосного доступа к сети Интернет, которые обеспечиваются собственной мощной
транспортной телекоммуникационной сетью, охватывающей все регионы страны. При
этом перспективность рынка телекоммуникационных услуг приводит к усилению
конкуренции. Отмечается дальнейшее снижение спроса на услуги фиксированной связи и
постепенное ее замещение услугами мобильной связи, что соответствует общемировой
тенденции. Для проведения аналитического исследования были использованы материалы,
полученные от ПАО «Укртелеком», в том числе: финансовая отчетность за 2016 2018 гг. и 3
мес. 2019 года, справочная информация о деятельности, информация о выпуске облигаций,
другая необходимая внутренняя информация, а также информация из открытых
источников, которую Рейтинговое агентство считает достоверной.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Киевстар, Lifecell и Vodafone намерены изменить
условия тарификации
30.06.2019

Крупнейшие украинские мобильные операторы Киевстар, Lifecell и
Vodafone намерены изменить условия тарификации для абонентов. Об
этом сообщает портал facenews.ua
То есть, они готовы отказаться от существующей системы расчетов, когда
мобильный оператор считает четыре недели за пакетный месяц. Об этом на странице в
Facebook сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Мария
Процишен. Отмечается, что во время заседания с представителями мобильных компаний
была достигнута договоренность, что насчитывать тарифный план по таким условиям
является проблемой для многих абонентов. «Рассматривали комитетом рекомендательные
разъяснения для всех трех операторов мобильной связи (Kyivstar, Lifecell, Vodafone. - Авт.).
Каждый оператор признал, что проблема действительно существует, и готов ее исправлять.
Однако не все операторы хотят забирать 28-дневный расчетный период, но готовы сделать
альтернативные предложения для расчетного периода в месяц», - рассказала Мария
Процишен. Правда, еще рано говорить об их положительных результатах, ведь
окончательное решение еще не принято. «Я не могу прогнозировать, какое окончательное
решение примет комитет, однако уверена, что так, как сейчас, не останется. Будет точно
прозрачнее, лучше и удобнее для абонента», — добавила Процишен.
Читать полностью >>>
По материалам facenews.ua

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

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

ФІНАНСОВІ РИНКИ
 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Новообрана наглядова рада Ощадбанку сформувала
всі профільні комітети
Степан Кубів закликав Чорноморський банк торгівлі та розвитку
розширити фінансування проектів в Україні

20.06.2019

Степан Кубів, Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України взяв участь у 21-му Щорічному засіданні Ради
керуючих Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР).
Засідання, яке відбулося 16 червня 2019 року в м. Стамбул (Турецька Республіка),
було присвячене загальним питанням розвитку Чорноморського регіону, зокрема питанню
сприяння регіонального розвитку країн-учасниць. “Важливо, що Рада директорів розширює
діяльність банку і за 2018 рік схвалила 28 нових проектів на суму 569,7 млн євро. Водночас
важливо, щоб активний портфель проектів в Україні відповідав рівню нашого внеску в
акціонерний капітал Банку, тобто 13,5%, а не 6% як ми спостерігаємо наразі. Закликаю
керівництво Банку розширити присутність ЧБТР в Україні та збільшити фінансування
українських проектів розвитку”, - наголосив Степан Кубів у своєму виступі. Степан Кубів
також зазначив, що Україна вітає розширення співпраці ЧБТР з міжнародними партнерами
та підписання Угоди про співпрацю з Фондом міжнародного розвитку ОПЕК (OFID) у 2018
році. “Результатом має стати зокрема співфінансування проектів приватного сектору та
торговельних операцій. В підсумку це буде сприяти економічному і соціальному розвитку
країн Чорноморського регіону. Збільшення обсягу операцій в реальному секторі економіки,
зокрема енергетиці, переробній промисловості, підтримка малого і середнього
підприємництва. Це буде створювати нові робочі місця та найбільшу додану вартість”, підкреслив Степан Кубів. Степан Кубів також додав, що при оцінках перспективних
проектів має, передусім, оцінюватися економічні критерії при прийнятті рішень Банку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua

Під час першого засідання новопризначеної наглядової ради
Ощадбанку було сформувано всі профільні комітети. Про це повідомляє пресслужба державного банку, передає ukrinform.ua
"На засіданні було сформовано відповідні комітети наглядової ради, а саме: Комітет
з питань призначень та винагород посадовим особам, до складу якого входить підкомітет з
питань корпоративного управління, – очолив Олексій Резніков. Комітет з питань аудиту –
очолив Пітер Бріггс. Комітет з питань ризиків, до складу якого входить підкомітет по
роботі з проблемними кредитами, – очолила Байба Апін. Комітет з питань стратегії, до
складу якого входить підкомітет з інформаційних технологій та інформаційної безпеки, –
очолив Шевкі Аджунер", - йдеться в повідомленні. Голова наглядової ради Ощадбанку
Шевкі Аджунер зазначив, що бачить своїм завданням забезпечення ефективної та прозорої
співпраці між членами наглядової ради та керівництвом банку. "Значного прогресу вже
було досягнуто на шляху реформування держбанківського сектору, і я сподіваюсь, що
незалежність наглядових рад, Нацбанку, яка є передумовою фінансової стабільності та
економічного зростання, буде збережено. Переконаний, що Ощадбанк, як провідний
державний банк, стане прикладом якісного корпоративного управління і виконає своє
призначення з надання ефективних, конкурентоздатних, інклюзивних фінансових послуг
населенню та бізнесу", - сказав Аджунер. Як відомо, до складу наглядової ради Ощадбанку
на основі відкритого конкурсу увійшли незалежні члени Шевкі Аджунер, Байба Апін, Пітер
Бріггс, Міхаель Вайнштейн, Олексій Грінченко, Олексій Резніков, представник держави від
Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності
Дмитро Власов та представник держави від Кабінету міністрів України Даніель Білак.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

МЕРТ та IFC групи Світового Банку підписали
меморандум щодо взаємодії

Банк Пінчука збільшив збиток
до 152 млн грн

16.06.2019

21.06.2019

Степан Кубів підписав Меморандум про взаємодію між
Мінекономрозвитку і торгівлі України та Міжнародною фінансовою
корпорацією (IFC) групи Світового Банку.
"20 травня перший віцепрем‘єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України підписав Меморандум про взаємодію між Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) групи Світового
Банку", - йдеться у повідомленні. За словами Кубіва, цей документ дозволить
Мінекономрозвитку отримати експертну підтримку консультантів Міжнародної фінансової
корпорації для старту роботи Агенції з питань підтримки державно-приватного
партнерства в Україні. "Запуск Агенції сприятиме реалізації якісно нових проектів,
передусім у сфері української інфраструктури. Це забезпечить приріст інвестицій, сформує
нові робочі місця та сприятиме зростанню надходжень до бюджетів усіх рівнів”, - зазначив
Кубів. Також перший віце-прем‘єр відзначив важливість залучення кращого світового
досвіду щодо розвитку проектів державно-приватного партнерства та подякував
Міжнародній фінансовій корпорації за готовність ділитися цим досвідом з українськими
колегами. “В кожній країні існує унікальний підхід до роботи установ, які впроваджують
механізми державно-приватного партнерства. Основними функціями української Агенції
стане ідентифікація проектів ДПП, підготовка техніко-економічних обґрунтувань для
державних партнерів, допомога у підготовці конкурсної документації, проведення тренінгів
та конференцій, тощо. Все це сприятиме впровадженню якісних та інвестиційнопривабливих проектів в транспортній, комунальній, енергетичній, соціальній та інших
сферах, які стануть вигідними для інвесторів, економіки та суспільства України”, - зазначив
Кубів. Також Кубів наголосив, що одразу після підписання Меморандуму Агенція розпочне
розробку низки документів та навчання персоналу для старту практичної роботи над
проектами. Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (Агенція ДПП)
заснована на державній власності та належить до сфери управління Мінекономрозвитку.
Основною функцією Агенції є здійснення заходів для реалізації в Україні якісних та
інвестиційно-привабливих проектів ДПП у різних сферах економіки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua



РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

УКРГАЗБАНК за 5 міс. 2019 р. заробив чверть
мільярда гривень прибутку

20.06.2019

Відповідно до звітності банку “Кредит Дніпро”, за підсумками січнятравня 2019 р. він зафіксував збиток 151,85 млн грн (за аналогічний період
минулого року декларував прибуток 8,2 млн грн).
Тоді як за січень-квітень негативний фінрезультат був 119,9 млн грн, а за січеньберезень - 487,7 млн грн. Збиток банку за весь 2018 рік - 551,5 млн грн, за 2017 рік - 570,2
млн грн. За даними “Кредит Дніпро”, на 01.06.2019 його показник достатності
(адекватності) регулятивного капіталу становив 11,95% (вимога НБУ - не менше 10%). Як
писав Finbalance, згідно зі звітом про рух грошових коштів, у І кварталі 2019 року банк
"Кредит Дніпро" отримав процентні доходи на 149,1 млн грн, тоді як сплачені процентні
витрати склали 161,6 млн грн. Аналогічна ситуація - перевищення процентних витрат над
процентними доходами - була в цього банку і за І квартал 2018 року (109,7 млн грн і 94,3
млн грн відповідно), і за весь 2018 рік (491,8 млн грн та 475,3 млн грн), і за 2017 рік (611,9
млн грн та 394,3 млн грн відповідно). Водночас у звіті про прибутки і збитки "Кредит
Дніпро" наводив дані, що його процентні доходи (слід розуміти, нараховані, - ред.) в січніберезні 2019 р. становили 213 млн грн, а процентні витрати - 166,7 млн грн. Як
повідомлялося, за результатами торішнього стрес-тесту (проводився на базі показників на
01.01.2018) в “Кредит Дніпро” була виявлена нестача капіталу на 2,85 млрд грн. За даними
НБУ, до кінця 2018 року банк зменшив цей дефіцит до 2,1 млрд грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Председателем набсовета банка "Сич" стал сопредседатель
SP Angel Corporate Finance Джонсон
21.09.2019

Председателем наблюдательного совета банка "Сич" (Киев) стал
партнер, сопредседатель SP Angel Corporate Finance (Великобритания)
Роберт Алан Джонсон вместо Олега Баланды.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое
решение приняло собрание акционеров банка 20 июня. Акционеры также решили ввести в
состава НС Кристиана Бернера, который является членом правления IMS Resources, IMS Coal
Trade и IMS, Indonesia (все зарегистрированы на Кипре), комиссаром PT Indo Mining Services
(Индонезия). Банк "Сич" основан в 2011 г. По состоянию на 1 января 2019 г. акционерами
банка являлись: Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей
Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1
апреля 2019 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 59-е место (0,933 млрд
грн) среди 77 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

19.06.2019

За п’ять місяців цього року УКРГАЗБАНК заробив 247 млн грн
прибутку. Це, до речі, майже в півтора рази більше прибутку, який банк
отримав за аналогічний період попереднього року.
Крім цього, активи УКРГАЗБАНКУ з початку року зросли на 4 млрд грн і сягнули 86,4
млрд грн – за цим показником він упевнено посідає четверту позицію серед всіх
українських банків. Все це – результат впровадження сучасних продуктів та онлайнсервісів, покращення рівня та якості обслуговування, зростання клієнтської бази банку в
цілому. Наразі клієнтами банку є майже 1,7 млн українців, понад 60 тисяч підприємців
сегменту МСБ, більше 6 тисяч великих підприємств. Тільки у цьому році до нас приєдналися
ще 300 тисяч українців та понад 30 тисяч українських компаній!
Читати повністю >>>
За матеріалами УКРГАЗБАНКу
Национальный банк Украины ликвидировал один из
старейших банков Украины
20.06.2019

Национальный
банк
Украины
ликвидировал
еще
одно
финучреждение, отозвав лицензию у банка «Хрещатик». Об этом сообщает
служба новостей портал psm7.com
Банк был признан неплатежеспособным еще в апреле 2016 года и решение о его
закрытии было предложено Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В НБУ
подчеркнули, что финрегулятор обязан по требованиям действующего законодательства
принять решение об отзыве лицензии и ликвидации банка по предложению ФГВФО в
течение пяти дней со дня получения такого предложения. Основанный в 1993 году банк
«Хрещатик» являлся одним из старейших финучреждений Украины и входило в двадцатку
крупнейших банков страны. После признания банка неплатежеспособным его клиенты
инициировали многолетнее судебное разбирательство относительно правомерности
такого решения НБУ. В конце мая 2019 года года Верховный суд Украины подтвердил
правомерность действий Нацбанка о выведении с рынка банка «Хрещатик».
Читать полностью >>>
По материалам psm7.com
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Російський ВЕБ вимагає в Стокгольмі відшкодування
втрат "дочки" в Україні
21.06.2019

Російська держкорпорація ВЕБ.РФ звернулася в Арбітражний інститут
Стокгольмської торгової палати з вимогою відшкодувати втрати дочірнього
банку в Україні.
"Державна корпорація ВЕБ.РФ звернулася в Арбітражний інститут Торгової палати
Стокгольма з позовом до України через порушення нею положень Угоди між Кабінетом
міністрів України і урядом Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року", йдеться в документі держкорпорації РФ. У ВЕБ.РФ заявили, що переконані, що склад
арбітражу під егідою Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма підтримає їхню
позицію. Раніше ВЕБ закликав Україну вступити в переговори з врегулювання ситуації з
арештом акцій "Промінвестбанку" (ПІБ), який належить йому, намагаючись вивести "дочку"
з-під арешту за допомогою листа. Нагадаємо, в Україні раніше вводили санкції щодо ПАТ
"Сбербанк", ПАТ "Промінвестбанк", ПАТ "ВТБ Банк" і ПАТ "БМ Банк".
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
РА «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг
АТ "СІТІБАНК"
22.06.2019

Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про
оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на
рівні uaAAА за національною шкалою.
Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК"
(Н1) коливався в межах 1,135-1,727 млрд. грн. Станом на початок травня 2019 року Н1
Банку становив 1,135 млрд. грн і з великим запасом перевищував встановлене НБУ
граничне значення на рівні 200 млн. грн. Динаміка регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК"
(Н1) знайшла своє відображення у динаміці нормативу адекватності регулятивного
капіталу Банку (Н2). Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року Н2 Банку коливався в
діапазоні 20,75-45,20% і з вагомим запасом перевищував як встановлені НБУ граничні
значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами expert-rating.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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НБУ і NCH Capital оскаржують рішення суду про незаконність
виведення з ринку "Астра Банку"
24.06.2019

Шостий апеляційний адмінсуд відкрив апеляційні провадження за
апеляційними скаргами НБУ та компанії Agro Holding (Ukraine) про
віднесення Астра Банку до категорії неплатоспроможних (справа
№826/8333/15).
Компанія Kalouma Holding Limited була власником 100% акцій Астра Банку. При
цьому Астра Банк входив у групу Дельта Банку (мажоритарним акціонером якого був
Микола Лагун). 16.07.2015 Фонд гарантування продав Астра Банк для компанії Agro Holding
(Ukraine) Limited. Наразі Астра Банк працює на ринку під брендом Агропросперіс Банк. В
офіційній заяві про визнання Астра Банку неплатоспроможним НБУ зазначав, що цей банк у
лютому-2015 був віднесений до категорії проблемних “у зв`язку з проведенням ризикової
діяльності, наявністю загрози інтересам вкладників та інших кредиторів” (цитата). Як
зауважував регулятор, Астра Банк розмістив значні обсяги коштів на коррахунку в Дельта
Банку (в якого були проблеми з ліквідністю; 30.10.2014 був віднесений до категорії
проблемних, а 02.03.2015 - до неплатоспроможних). Згідно з судовими матеріалами, йшлося
про 163,8 млн грн, що становило 91,2% від активів та 100,9% від регулятивного капіталу
Астра Банку. За інформацією Нацбанку, коли Астра Банк надіслав Дельта Банку вимогу
повернути ці кошти на коррахунок в НБУ, Дельта Банк цю вимогу не виконав. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Акционер украинского Альфа-Банка выпустил
2-летние еврооблигации
27.06.2019

Компания ABH Ukraine Ltd – владелец 90,1% акций украинского
Альфа-Банк осуществила новый выпуск двухлетних еврооблигаций
объемом €50 млн, установив ставку купона 6,75% годовых с
ежеквартальной выплатой.
Как говорится в сообщении банка в четверг, дата погашения – 6 июля 2021 года.
Облигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении "S" Комиссии по
ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже. В банке
напоминают, что данный выпуск еврооблигаций стал 16 подобным выпуском компании
ABH Ukraine с начала 2015 года.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
НБУ оштрафовал Индустриалбанк
на 6,9 млн гривен
27.06.2019

Нацинольный банк оштрафовал Индустриалбанк на 6,9 млн гривен за
нарушение в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в
сообщении НБУ, передает stockworld.com.ua
НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия
отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и
финансирования распространения оружия массового уничтожения в июне 2019 применил
к Индустриалбанку как меру воздействия штраф в размере 6,9 млн грн за осуществление
рисковой деятельности в сфере финмониторинга, которая заключается в проведении
банком за период с 31.10.2017 по 14.06.2018 финансовых операций по перечислению
средств 3 клиентов банка в сумме около 906 млн грн на счета в других банках. В
дальнейшем эти средства доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов,
в частности для выдачи кредитов. Банком не производится мер, которые позволяют
получить информацию о вышеупомянутых клиентах, их способности ведения финансовой
деятельности на соответствующие объемы, а также выяснить суть вышеупомянутых
финансовых операций, в частности путем осуществления углубленной проверки клиентов.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua



НЕ БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ З ПОСЛУГАМИ БАНКІВ
ОБМІН ВАЛЮТ. ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ. БАНКОМАТИ
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 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ & МАГАЗИНИ
 FMCG

Сеть «АТБ» продолжает осваивать поселки
городского типа
20.06.2019

Сеть «АТБ-Маркет», продолжает пополнять свои ряды новыми
дискаунтерами в Западном регионе: 9 июня состоялось торжественное
открытие нового дискаунтера «АТБ» в пгт. Рудно Львовской обл.
Он расположен по ул. Шептицкого, 1. Отметим, что население Рудно по данным
Государственной службы статистики Украины составляет более 7350 чел. и он находится в
административном подчинении Железнодорожного района Львова. Примечательно, что
непосредственным конкурентом нового дискаунтера «АТБ» станет расположенный рядом
магазин торговой сети «Рукавичка» (по ул. Огиенка,1-Б) торговой площадью 230 кв.м.
работающий здесь более 8 лет. Как мы сообщали ранее, тактика территориальной
экспансии сети «АТБ», судя по всему, не всегда соответствует общей стратегии развития
компании. В частности, недавнее открытие нового дискаунтера «АТБ» в с. Татаров ИваноФранковской области свидетельствуют о том, что ритейлер начал обращать внимание и на
очень мелкие населенные пункты. Отметим, что в марте 2019 г. сеть «АТБ» первой среди
украинских food-ритейлеров преодолела отметку в 1000 магазинов в своем составе. Они
расположены в более 250 населенных пунктах в 22 областях Украины.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Новая «Сімейна Lavka» открыта
в Черновцах
24.06.2019

В начале июня 2019 г. состоялось открытие нового минимаркета
«Сімейна Lavka» в областном центре Черновицкой области. Магазин
«Сімейна Lavka» расположен по адресу: г. Черновцы, ул. Ивасюка, 2.
Торговая площадь объекта составляет 70 кв.м. Как уточнили All Retail в руководстве
сети TOR-BA (управляет сетями «Сімейна Lavka» и TOR-BA), в сентябре-октябре текущего
года планируется открытие еще нескольких новых минимаркетов. Напомним, что на
протяжении последних лет ритейлер развивал лишь один концепт склад-маркетов TOR-BA.
На сегодняшний день под этим брендом работает уже 15 объектов. Кроме того, с конца
2018 года ритейлер тестирует проект минимаркетов «Сімейна Lavka».
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
У Києві на місці Реал-маркет
відкрився Varus
24.06.2019

Новий супермаркет став 73-м для мережі по країні та 16-м у столиці.
Про це RAU повідомила прес-служба рітейлера. Як зазначається у релізі, з 20
червня новий Varus почав працювати за адресою вулиця Волинська, 37.
Раніше за цією ж адресою працював продуктовий магазин невеличкої локальної
мережі Реал-маркет. Площа об’єкту – майже 800 кв. м, магазин компактний, але при цьому
дуже комфортний з сучасним дизайном і приємною атмосферою для покупок. В
асортименті представлено понад 12 000 товарів, в тому числі сезонні овочі та фрукти, свіже
м’ясо і риба, молочні продукти, широкий вибір бакалійних товарів, вироби власної пекарні
та страви кулінарії. Обслуговувати відвідувачів супермаркету буде п’ять кас. Час роботи
магазину — з 7:00 до 22:00. Varus – національна мережа супермаркетів, представлена на
ринку продуктового роздробу України компанією «Омега». Перший супермаркет мережі
відкрився в 2003 році в Дніпрі. Зараз мережа нараховує 73 магазина у Києві, Дніпрі,
Кривому Розі, Запоріжжі, Павлограді, Кам’янському, Нікополі, Новомосковську, Марганці,
Долинській, Першотравенську, Вишгороді та Броварах. Загальна торговельна площа мережі
становить більше 77 500 кв. м, кількість співробітників – більше 7000. Мережа
супермаркетів – входить в число найбільших FMCG-мереж по товарообігом за даними
Асоціації рітейлерів України.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Магазин «МаркетОПТ» заменил «Брусничку»
в Кременчуге

Вице-президент Visa Уттам Наяк: Украина – в числе
лидеров платежных инноваций
19.06.2019

В Украину пришли Apple Pay, Google Pay и Garmin Pay. Все больше
украинских банков подключаются к ним и предлагают своим клиентам, но
более трети украинцев до сих пор не пользуются финансовыми услугами.
Цивилизованный мир активно развивает безналичные платежи. Если в прошлом для
оплаты товаров или услуг было необходимо посещение банка и заполнение бухгалтерских
документов, то теперь совершить безналичный платеж можно не выходя из дома,
используя компьютер или мобильный телефон. Украина находится в тренде – уже почти
половину платежей граждане нашей страны совершают в безналичной форме. И есть
огромный потенциал для роста – более трети украинцев до сих пор не подружились с
финансовыми сервисами, то есть, не имеют банковского счета и отдают предпочтение
бумажным деньгам во всеми вытекающими рисками и ограничениями. Старший вицепрезидент и глава департамента цифровых продуктов в регионе Центральная Европа,
Ближний Восток и Африка международной платежной системы Visa Уттам Наяк по долгу
службы регулярно посещает разные станы региона, включая Украину. В интервью УНИАН
он рассказал о новейших платежных технологиях, которые уже доступны в нашей стране и
появятся в ближайшем будущем. «Я работаю в компании Visa двадцать два года. Конечно, я
много путешествую: для меня это способ узнать свой регион, людей, партнеров в каждой из
девяноста стран региона. Пятнадцать-двадцать дней в месяц я посвящаю поездкам. Как
бизнес-турист, чаще всего в Украине я посещаю Киев. Если сравнивать банковские сервисы
в Киеве, то они наравне с сервисами в таких финансовых центрах как Дубай, Гонконг,
Лондон или Сингапур. У меня не было сложностей при расчетах платежной картой или с
помощью телефона. Единственная проблема – это язык. Информация для потребителя в
основном только на украинском языке. Я могу оплатить практически все, но не могу
прочесть, что написано в чеке», - говорит Вице-президент Visa Уттам Наяк. ...
Читать интервью полностью >>>
© Ольга Гордиенко
По материалам unian.net
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25.06.2019

Сеть «МаркетОПТ», активно расширяет свое присутствие в
Полтавской обл.: 30 мая текущего года в г. Кременчуге Полтавской области
состоялось открытие очередного магазина торговой сети «МаркетОПТ».
Он расположен по ул. Леси Украинки, 39. Примечательно, что до недавних пор в этом
месте работал фрешмаркет сети «Брусничка», а до него - дискаунтер «АТБ». В частности,
магазин «Брусничка» был открыт в мае 2015 г. компанией ООО "Украинский ритейл" и
проработал здесь до 2018 года. Торговая площадь этого объекта составляла около 430 кв.м.
Отметим, что новый «МаркетОПТ» в Кременчуге будет вести одновременную конкуренцию
с расположенными в близи двумя дискаунтерами «АТБ» и еще одним «МаркетОПТ-ом».
Отметим, что компания «Август Плюс» управляющая сетью «МаркетОПТ» с начала
текущего года открыла уже 7 новых магазинов в Полтавской области.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Сеть «Сільпо» укрупняется
во Львове
27.06.2019

Сеть «Сільпо» продолжает уверенную экспансию в регионах Украины.
В частности, в декабре текущего года в столице Галичины запланировано
открытие нового супермаркета «Cільпо».
Он будет расположен по адресу: г. Львов, ул. Шевченко, 60 – в составе жилого
комплекса «Семицвет». По информации из собственных источников All Retail, супермаркет
традиционно будет открыт в эксклюзивном стиле. Договор аренды помещения в
упомянутой локации уже был заключен с сетью «Сільпо», - сообщили All Retail
представители ЖК «Семицвет». Отметим, что на сегодняшний день сеть «Сільпо»
располагает 11 магазинами в столице Галичины. Напомним также, что в марте текущего
года ритейлер уже напоминал о себе львовянам, открыв большой магазин в составе СТРЦ
Spartak. Кроме того, как уточнили нашему изданию представители самого ритейлера, во
втором полугодии текущего года планируется открытие еще нескольких новых объектов
«Сільпо» в необычных концепциях. Напомним, что ранее мы сообщали об подготовке к
открытию очередного супермаркета в г. Луцке. Отметим, что за первое полугодие 2019 г.
сеть «Сільпо» открыла уже 8 магазинов. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года
ритейлером было открыто лишь 3 объекта. Отметим, сеть "Сільпо" открывает новый
магазин 26 июня в 12:00 в г. Хмельницкий по адресу улица Свободы, 73. Магазин будет
работать ежедневно с 8:00 до 23:00. Интерьер нового супермаркета оформлен в стиле
Будда-бар. В магазине будут работать 6 касс, 2 табачные лавки, а также 5 касс
самообслуживания. Сільпо — одна из крупнейших национальных сетей продовольственных
супермаркетов, ассортимент которых насчитывает до 35 000 наименований продуктов
питания и сопутствующих товаров в зависимости от размера торговой площади. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.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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 WELLNESS & DROGERIE

На западе Украины - бум открытия
новых «Эпицентров»

Сеть Eva начала экспорт собственных
торговых марок в Беларусь
21.06.2019

ООО "Руш" (Днепр), собственник сети парфюмерно-косметических
магазинов Eva в Украине, в 2018 г. нарастило продажи продукции
собственных торговых марок (СТМ) на 2% и начало ее экспорт в одну из
торговых сетей Беларуси.
"В Украине мы производим более 60% продукции СТМ, остальное – за границей. На
сегодняшний день мы ведем переговоры с 10 странами, заинтересовавшимися нашими
проектами. С конца 2018 года отгружаем продукцию в Беларусь, в основном косметику,
гигиенические средства и средства профессионального ухода", – рассказала во время прессконференции директор департамента СТМ сети Eva Галина Ободец. Она уточнила, что в
Беларуси ритейлер "Руш" работает с одной из крупнейших национальных сетей, а в
странах, с которыми сейчас ведутся переговоры, компания намерена работать как с сетями,
так и с местными дистрибуторами. По данным ритейлера, в настоящее время компания
имеет 100 партнеров-производителей продукции СТМ в 17 странах мира (Италия, Франция,
Чехия, Польша, Турция, ОАЭ, Китай и другие). Собственного производства ритейлер не
имеет и не намерен запускать. Как сообщила Ободец, с момента запуска первой СТМ в 2011
году объем реализации данной продукции в разрезе продаж сети Eva вырос в 4 раза: из 10
товаров в потребительской корзине четыре приходятся на СТМ. В планах компании –
сконцентрироваться в ближайшие годы на развитии нишевых проектов СТМ, таких как
специализированная и профессиональная продукция, например, лечебные кремы и
средства для отбеливания зубов. "Это выпуск новых проектов в высоком и среднем
ценовом сегментах, а также развитие эксклюзивных нишевых проектов. Сейчас во всем
мире частные марки перестали быть проектами-копиями известных брендов, пытающихся
создать лучшее ценовое предложение в нижнем ценовом сегменте. Рынок развивается
более интенсивно в высоком ценовом сегменте, создавая проекты, способные вырасти в
полноценные бренды", – подчеркнула Ободец. По данным компании, в настоящее время Eva
занимает на украинском рынке drogerie-сетей 43% по количеству торговых точек, 52% – по
продажам в категории "товары для красоты и дома", 50% – по количеству покупателей.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

19.06.2019

Ключевой DIY-ритейлер Украины взял курс на маленькие города. На
протяжении лета текущего года сеть “Эпицентр” планирует открыть сразу
несколько супермаркетов на западе Украины.
В частности, новые магазины появятся в городах Нововолынск, Ковель и
Червоноград. Площадь новых объектов будет несколько меньше традиционных
“Эпицентров” - порядка 6 тысяч квадратных метров. На сайте компании уже выставлена
информация о поиске персонала для новых торговых точек. Напомним, что ранее новый
“Эпицентр” был открыл в Краматорске - по адресу улица Марии Примаченко, 14.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Китайский ритейлер Miniso, у которого 17 магазинов в Украине,
намерен привлечь $1 млрд в ходе IPO
27.06.2019

Китайский ритейлер Miniso, который в 2017 г. вышел на украинский
рынок, планирует привлечь $1 млрд в ходе первичного публичного
размещения акций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, размещение может пройти на Гонконгской или
Нью-Йоркской бирже. Точная дата пока не определена. Компанию Miniso основали в 2013
году японский дизайнер Мияке Джунья и китайский предприниматель Йе Гуофу. Она
продает электронику, косметику, посуду, сумки, игрушки и другое. Ритейлеру принадлежит
более 3,5 тыс. магазинов в 80 странах, включай Китай, США, Бразилию, ОАЭ, Россию и
Украину. Выручка компания за 2018 году составила 17 млрд юаней ($2,5 млрд). На
украинский рынок компания вышла в сентябре 2017 года. Первый магазин открылся в
Киеве. Всего в Украине работает 17 магазинов компании.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
В Киеве открылся 51-ый магазин
датской сети JYSK в Украине
27.06.2019

 FASHION RETAIL (CLOTHES & SHOES - С&S)

Аналіз франшиз одягу
в Україні
19.06.2019

Необхідність носіння одягу є однією з відмінних рис цивілізованої
людини від інших живих істот, що живуть на нашій планеті. Про це пишуть
аналітики компанії Pro-Consulting.
Причому, з плином часу одяг став не тільки засобом захисту від несприятливих
проявів природи, а й зовнішнім виразом внутрішньої сутності людини і її статусу. Як
відомо, по одягу зустрічають, тому люди намагаються одягатися як можна краще, але з
урахуванням можливостей їх гаманців. Якщо раніше хороший одяг асоціювався з іменем
кравця, який його зшив, то в епоху масового виробництва вибирати речі нам допомагають
ярлики з брендами. Небагатий український споживач надає перевагу брендам економ
сегменту. Цим пояснюється зростаюча популярність турецьких торгових марок одягу. У
минулому році їх частка на українському ринку склала 15%, тоді як у 2017 році вона була 89%. Зростає популярність і вітчизняних виробників, одяг яких має гарне співвідношення
ціни і якості. Згідно з рейтингом «Фаворити успіху», у 2018 році найпопулярнішими серед
українців брендами жіночого одягу були Vovk, H&M, Zara і Next. Одним із трендів ринку
одягу в Україні є те, що вартість речей в брендових магазинах у нас вище, ніж в аналогічних
торгових точках країн ЄС. Основних причин такої ситуації дві: великі мита на одяг і висока
вартість оренди площі в торгових центрах. Дев'ять з десяти брендів, що з'являються в
Україні, роблять це не безпосередньо, а шляхом продажу своєї франшизи українським
підприємцям, які і відкривають у нас магазини зі знаменитими назвами. …
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua

 EQUIPMENT RETAIL

Игорь Хижняк, СЕО Comfy: Планируем к концу года
запустить новый формат
20.06.2019

Итоговые цифры работы сети Comfy в 2018 году, планы на этот год в
рекламном материале, опубликованном на ain.ua, рассказал СЕО сети Игорь
Хижняк. Об этом пишет retailers.ua
Также он отметил, что, возможно, стал бы руководителем зоопарка или
заповедника, если бы не стал в 2017 году генеральным директором Comfy. Публикуем
краткие тезисы. Итоги 2018 года: доля на рынке увеличилась практически на 10% по
сравнению с 2017 годом. Продажи выросли на 40%. Индекс NPS (Net Promotion Score)
составляет 74%. Ритейлер открыл 9 магазинов, увеличив сеть до 95 торговых точек. За
отчетный период их посетили 22 млн потенциальных покупателей, которые совершили
более 4 млн покупок. Планы на 2019 год: 1) Запустить приложение "Цифровой помощник"
для продавцов. В нем содержится вся необходимая информация по товарам, специальным
предложениям, кредитным продуктам и условиям. Вся информация – на расстоянии одного
клика. Помимо этого, при помощи приложения продавец может оформить товар, не отходя
от него, то есть в торговом зале. Приложение тестируется в 10 магазинах Comfy. 2)
Запустить к концу года новый формат. Замедление темпов роста рынка драйвит нас на
поиск новых источников привлечения трафика. Верим, что у нас получится повысить
частоту посещения магазинов. О переносе логистического центра из Днепра под Киев: В
Киеве находится 25% рынка Comfy. Релокация помогла решить задачу ускорения и
близости к клиенту. Теперь у нас есть возможность предоставить киевским клиентам
доставку не только на следующий день, но и в конкретные временные диапазоны, начиная
с 7 утра. В более отдаленные регионы раньше доставка осуществлялась в течение двух
дней. Сейчас мы возим товар во все регионы Украины каждый день. Логистика сегодня –
ключевая фронт-функция, и она не может быть на аутсорсе. Предыдущий склад (в Днепре, –
Ред.) был на аутсорсе. и это сказывалось на скорости процессов. Практика показала, что
никто не может дать нам качество сервиса лучше, чем мы сами. Высокие требования к
своим процессам и качеству клиентского сервиса требуют высокотехнологичных складских
площадей, которых в Днепре просто нет. Новый склад в Киеве – класса А, в пиковые
нагрузки одновременно эффективно работает и на прием товара, и на отгрузку.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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С 27 июня 2019 года количество магазинов JYSK снова возросло.
Товары для дома в скандинавском стиле теперь можно приобрести в ТЦ
«NOVUS», который находится по адресу: ул. Здолбуновская, 7Г.
Магазин станет 51-ым в Украине и 18-ым в Киевской области. Новый магазин
открылся в формате 3.0, а это значит, что в помещении общей площадью 1266 квадратных
метров размещены выставочные зоны, которые будут вдохновлять на обновление
интерьера, и новые стеллажи с расширенным ассортиментом товаров. Концепт также
предусматривает больше пространства, света и современное дизайнерское решение в
оформлении магазина. Определиться с выбором предметов интерьера, узнать больше о
выгодных предложениях, актуальных акциях и новинках дизайна помогут консультанты
магазина. Торговый комплекс «NOVUS», в котором разместился JYSK, дает покупателям
возможность обновить гардероб одеждой от известных брендов, а также перекусить в
одном из кафе или ресторанов. В торговом центре есть и несколько супермаркетов, а рядом
расположена большая парковка с удобным заездом на территорию. 27 июня в 10:00 JYSK
приглашает отпраздновать открытие нового магазина: гостей ждут выгодные акционные
предложения на различные категории товаров. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

 E-COMMERCE

Топ-5 найпопулярніших зарубіжних магазинів серед українців:
що люблять замовляти наші громадяни
24.06.2019

За п'ять місяців 2019 року попит на доставки через сервіс NP
Shopping зріс на 27% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
На 25% більше жителів України активно замовляють за кордоном.
За даними компанії "Нова Пошта", найбільш популярні магазини: eBay (28% всіх
посилок), Amazon (22%) і 6pm (більше 13%). Також в топ найбільш популярних серед
покупців увійшли магазини Carter`s, Victoria`s Secret, H&M. Більше всього відправлень
користувачі NP Shopping замовляють зі США. Але швидко зростає популярність й інших
напрямків доставки. Так, за 5 місяців кількість посилок з Великобританії збільшилась
майже на 80%, а з Польщі – більш ніж у 3 рази. "Найчастіше покупці замовляють за
кордоном одяг та взуття, дитячі речі, гаджети, косметику. Їх приваблюють ціни, які, як
правило, нижче ніж в Україні, великий вибір і гарна якість товарів. З NP Shopping купувати
за кордоном стало не лише вигідно, але й зручно", - розповів директор "Нова Пошта
Інтернешнл" Юрій Беневитський. Середній чек посилки складає $66, а середня вага – 1,6 кг.
Найактивніші покупці - це чоловіки (59%) у віці 25-34 років (53%). Найчастіше замовляють
кияни, не менш активно роблять покупки жителі Дніпра, Харкова, Одеси та Львова. …
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua
Украина планирует привести «Amazon»
на свой рынок
29.06.2019

Американская компания «Amazon» может появиться на украинском
рынке. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины,
передает служба новостей портала comments.ua
«Украинцы заказывают товары со всего мира, спрос на товары растет, однако
актуальным вопросом остается доставка. Мы заинтересованы привести Amazon крупнейшую в мире по обороту компанию, продающую товары и услуги через интернет, в
Украину. Спрос есть, но нет прямого решения по доставке», - сообщил Министр
инфраструктуры Владимир Омелян. Отмечается, что электронная коммерция в Украине
стремительно развивается, а национальный почтовый оператор Украины «Укрпочта»
успешно работает с мировыми интернет-магазинами, обеспечивая доставку товаров в
Украину. Владимир Омелян предложил американской стороне рассмотреть возможность
разработки и подписания соглашения между Укрпочтой и Почтовой службой США: «Такое
соглашение обеспечит специальные тарифы и гарантированный сервис для игроков
электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину. Нам
нужен совместный коммерческий толчок для развития этого сегмента, Укрпочта готова
предложить лучшие коммерческие условия и маркетинговую поддержку».
Читать полностью >>>
По материалам comments.ua

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

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

ПОСЛУГИ B2C
 CABARE & CATERING (ІНДУСТРІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ)

 MEDICINE & HEALTH

Андрій Задорожний – про розвал «Козирної Карти», хорватську
в’язницю та хабарі чиновникам
20.06.2019

Засновник першої всеукраїнської мережі ресторанів “Козирна Карта”
про успіхи та невдачі свого бізнесу, затримання, будні в СІЗО, і про те, як
змінився його спосіб життя зараз.
Мережа “Козирна Карта” була створена в 2000 році, та проіснувала більше 10 років.
Вона довго зберігала лідерство на ринку і на піку об’єднувала 112 ресторанів. У січні цього
року «Козирна Карта» офіційно закрилася, але проблеми почалися набагато раніше. У 2010
році Андрія Задорожного звинуватили в шахрайстві з заставами по кредиту, виданими
«Родовід банком», а в 2012 році оголосили в карний розшук. Кілька років він переховувався
від української влади, жив в Грузії та Італії. Одного разу по дорозі у відпустку при перетині
кордону Сербії і Хорватії його зупинили прикордонники, після чого він майже півтора року
провів у хорватському СІЗО. У 2015 році бізнесмена передали Україні, тут його виправдав
київський Печерський суд. До того моменту «Козирна Карта» була вже практично мертва.
Багато ресторанів закрилися або були продані. Зараз Задорожний володіє декількома
закладами, такими як ресторан «Сулугуні», «Дежавю», Samogon Bar. В інтерв’ю для каналу
FranchTV він детально розповів про причини і наслідки свого зльоту та падіння. Редакція
MC Today опублікувала все найцікавіше з розмови. RAU публікує скорочену версію статті. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Ресторан Positano увійшов у топ найкращих піцерій Європи
за версією рейтингу 50 Top Pizza
24.06.2019

Онлайн-гід 50 Top Pizza оприлюднив щорічний рейтинг найкращих
піцерій Європи. 30 місце серед них посів київський ресторан
неаполітанської кухні Positano.
Це єдиний український заклад, що увійшов до списку. Рейтинг складають на основі
оцінок інспекторів гіду, які відвідують піцерії в Італії та світі. Основні критерії оцінювання:
якість піци, сервіс, інтер’єр, обслуговування, барна та винна карти. Автентичність піцерії до
уваги не беруть, однак зважають на використання локальних і сезонних інгредієнтів.
Positano – це атмосферний ресторан-піцерія, розташований на Лівому березі, в ТЦ Silver
Breeze (вул. Павла Тичини, 1в). Кухню закладу очолює бренд-шеф мережі «Сільпо» Марко
Черветті. Спільно з всесвітньо відомим піцайоло Енцо Кочча, засновником піцерії La Notizia,
рекомендованої «Червоним гідом Мішлен», Марко створив меню закладу, основу якого
складають страви неаполітанської кухні. Тут ви знайдете традиційні та авторські піци, які
готують у дров’яній печі Stefano Ferrara, пасту fresca, закуски, основні страви й десерти та
унікальну карту натуральних італійських вин від Власного імпорту «Сільпо».
Читати повністю >>>
За матеріалами fozzy.ua
Аналіз ринку громадського
харчування Києва
24.06.2019

Київський ринок громадського харчування має набагато більший
потенціал для розвитку, ніж такі ж ринки в інших містах України. Про це
пишуть аналітики компанії Pro-Consulting.
Київ - це величезний мегаполіс, в якому постійно перебувають мільйони місцевих
жителів, працівників з передмість, туристів і відрядних. Всі вони хочуть їсти, і багато хто
користується послугами закладів громадського харчування. Тому не дивно, що вже в 2017
році кількість кафе і ресторанів Києва перевищило показник докризового 2013 року і
продовжує рости. Ринок розвивається не тільки кількісно, але і якісно, відповідно до
мінливих переваг клієнтів. Поширення ідей здорового харчування привело до того, що нові
фаст-фуди, замість звичної калорійної їжі, стали пропонувати більш легку і здорову.
Прикладами таких закладів є FreshLine і Salateira. Зростає в Києві популярність
ресторанчиків з азіатською гастрономічною спрямованістю - корейської, в'єтнамської та
іншими кухнями цього регіону. Підвищення уваги з боку столичних споживачів в минулому
році відчули також заклади з рибним меню і морепродуктами. Очікується зростання
відвідуваності вегетаріанських і веганських кафе і ресторанів. Поки що серед клієнтів
закладів близько 10% вегетарінцев, тому для них нерідко виділяють окремий розділ в
меню. Але масовість цього тренда зростає, і його пік очікується протягом двох-п'яти років.
Кияни вже давно звикли до великих фуд-кортів, які розміщені в столичних торговорозважальних центрах. Тут можна спробувати страви не одного, а відразу декількох
закладів громадського харчування. Однак, незабаром вибір стане набагато ширше, так як на
зміну фуд-кортів йдуть фуд-холи або гастроринки. Цей формат означає ще більше
різноманітної їжі, свіжих продуктів і страв авторських кухонь. Не всі кияни та гості столиці
мають можливість або бажання відвідувати ресторани особисто. В такому випадку
ресторан готовий сам прийти в столичні будинки і офіси. Служби доставки вже
забезпечують близько третини виручки на ринку громадського харчування Києва. На
допомогу тим закладам, що не обзавелися власною доставкою, приходять аутсорсингові
служби, такі як Glovo і UberEats. Разом з тим, ринок громадського харчування Києва міг би
розвиватися ще динамічніше, якби не дія деяких негативних чинників. Головними серед
них є високі орендні ставки на приміщення і поки ще низький рівень платоспроможності
більшості потенційних клієнтів. Через це новим закладам важко втриматися на ринку, і
багато хто з них закриваються протягом року-двох. З іншого боку, висока конкуренція
сприяє підвищенню уваги до власної репутації серед відвідувачів, адже навіть кілька
негативних відгуків в соцмережах можуть завдати величезної шкоди вибудовуваному
роками бізнесу. Тому в поле зору керівництва не тільки меню і обслуговування столиків, а й
зручності клієнтів з особливими потребами - пандуси, проїзди для колясок, обладнані
туалетні кімнати, зони для батьків з малюками та інші. …
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua
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Институт им. Амосова стал участником созданной при участии
"Vodafone Украина" телемедицинской платформы
19.06.2019

Институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова стал первым
участником телемедицинской платформы, созданной при участии и
использовании беспроводных технологий компании "Vodafone Украина".
Как сообщил вице-президент Украинской ассоциации развития информационных
технологий в медицине Виталий Осташко, задача платформы - предоставить полный
комплекс решений для организации и администрирования процесса телемедицинских
консультаций как между врачами, так и между врачами и пациентами. Платформа
содержит два взаимосвязанных модуля: медицинский портал MedBrama, который, в
частности, позволяет врачам обмениваться медицинскими данными, и мобильное
приложение для пациентов, позволяющее, в частности, выбрать врача. По словам Осташко,
в перспективе на портале появится возможность совместного обсуждения специалистами
редких или сложных клинических случаев. Кроме того, разработчики платформы
планируют внедрить в нее биллинг и систему приема платежей для использования, в том
числе, в секторе частных клиник. Как отметил заместитель директора Института им.
Амосова Константин Руденко, клиника может оказывать консультативную помощь
ежедневно в круглосуточном режиме, проводить телемедицинские консультации для
региональных центров. "Постоянно в институте будет находиться специалист, который
будет консультировать пациента. Институт имеет специалистов по всем существующим
направлениям кардиологии и кардиохирургии. По ряду направлений очень страдает
диагностика в регионах. Возможности нашего института в этом отношении уникальны и,
думаю, мы благодаря этому проекту, сможем повысить качество кардиологической помощи
в стране", - сказал он. Руденко также отметил, что платформа позволит институту
использовать возможность удаленного наблюдения за послеоперационными пациентами
при помощи мобильного приложения после выписки. Институт им. Н.М. Амосова в год
принимает 30 тыс. пациентов и делает более 5 тыс. операций.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Реформа стирає кордони: за результатами аналізу ринку
приватних медичних послуг в Україні
21.06.2019

Ринок медичних послуг України в даний час переживає період
трансформації, спричинений реформуванням системи охорони здоров'я
нашої країни. Про це пишуть аналітики компанії Pro-Consulting.
У новій системі медичного обслуговування населення є місце як державним, так і
приватним медичним закладам. Після закінчення реформи в 2020 році, ті з них, хто уклав
договір з Національною службою здоров'я, почнуть отримувати фінансування з бюджету в
залежності від кількості обслуговуваних пацієнтів. Одночасно з цим, на законодавчому
рівні буде визначено пакет безкоштовних для громадян послуг. Їх надання оплачуватиме
держава за єдиними для всієї країни цінами. Медичні послуги, що не входять до державного
пакет, будуть оплачуватися або самими пацієнтами, або страховими компаніями при наявності відповідного поліса. Така система стане каталізатором розвитку ринку приватних
медичних послуг, так як недержавні клініки зможуть брати участь в наданні первинної
медичної допомоги нарівні з державними і комунальними. До того ж, за рахунок більш
високої якості обслуговування, вони зможуть залучити більше пацієнтів для надання
послуг, що не входять в безкоштовний перелік. Вітчизняна приватна медицина, яка налічує
близько 50 тис. закладів, включаючи приватну практику, все більше намагається вписатися
у нову ситуацію на ринку медичних послуг України. В її галузевій структурі поступово
збільшується частка лікарень і діагностичних центрів. Якщо до недавнього часу 70%
приватних установ мали штат до 20 співробітників, то сьогодні все більше з'являється
більших клінік і медцентрів. Це свідчить про збільшення інвестицій в цю сферу бізнесу.
Точками зростання приватної медицини стали столиця і найбільш урбанізовані регіони
України. Разом з тим, розширення ринку приватних медичних послуг в нашій країні могло б
бути ще більш динамічним. Для цього необхідно вдосконалити нормативну базу, що
регламентує їх надання, зокрема, полегшити систему акредитації та легалізації приватних
клінік, прийняти ряд законів, спрямованих на розвиток медичного страхування, полегшення взаєморозрахунків страхових компаній і медустанов. При вирішенні цих та інших
проблем, Україна зможе стати в один ряд з країнами з розвиненою приватною медициною,
які мають частку не менше 50-60% в загальному обсязі медичних послуг в країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro-consulting.ua

 HOTEL & RESORTS

Mariott откроет первую пятизвездочную гостиницу
Sheraton Kyiv Olimpiyskiy в 2020 г.
19.06.2019

Строительная Инвестиционная Компания ТМ возобновила работу над
Sheraton Kyiv Olimpisykiy и подписала договор на управление отелем с
самым крупным оператором в мире Marriott Hotels & Resort.
В 2018 г. Строительная Инвестиционная Компания ТМ возобновила работу над
проектом совместно с оператором Marriott Hotels & Resort. Партнеры полностью
пересмотрели дизайн и архитектурные решения гостиницы, увеличив номерной фонд до
208 номеров. Проект пятизвездочной гостиницы Sheraton Kyiv Olimpiyskiy, которая
расположена на территории Национального спортивного комплекса Олимпийский, был
разработан в 2011 г. к открытию Евро-2012. Но в связи с нестабильной ситуацией на рынке
проект был заморожен. На момент разработки отеля бренд Sheraton был частью отельной
сети Starwood Hotels & Resorts Worldwide. Но в 2016 г. Marriott International Inc. завершила
сделку по приобретению Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Сумма сделки составила
$13,6 млрд. После слияния Marriott стал крупнейшим в мире гостиничным оператором,
который управляет более 7000 отелей с 1,5 млн номеров в более чем 120 странах под 30
брендами. В апреле 2018 г. в Нью-Йорке компания Marriott представила новую концепцию
бренда Sheraton, которая учтена при строительстве Sheraton Kyiv Olimpiyskiy. Ранее отель
был спроектирован на 196 номеров, но после изменения проекта планируется открыть 208
номеров, 199 из которых - стандартные площадью 40 кв. м, 8 - номеров люкс площадью 70
кв. м и один президентский номер площадью 190 кв. м. Помимо нового дизайна в отеле
также откроется 2 ресторана, wellness-зона и 1100 кв. м конферец-румов и коворкингов.
Открытие гостиницы запланировано на декабрь 2020 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 СПОРТ & ІГРИ

Суд вернул гостиницу "Лыбидь" в Киеве
законному владельцу
24.06.2019

Хозсуд Киева принял решение истребовать гостиничный комплекс
"Лыбидь", находящийся в управлении сети Premier Hotels and Resorts, из
владения ООО "Хотел проперти" и передать прежнему собственнику – ОАО
"Гостиничный комплекс "Лыбидь" (оба - Киев).
"Помещение гостиницы "Лыбидь" в Киеве площадью более 15 тыс. кв. м возвращено
законному владельцу. Судья Чеберяк П.П. признал незаконным обращение взыскания на
предмет ипотеки, которое состоялось во внесудебном порядке в сентябре 2015 года, таким
образом, были отменены все дальнейшие регистрационные и нотариальные действия с
имуществом. Также суд постановил истребовать гостиничный комплекс из незаконного
владения ООО "Хотел проперти", - говорится в сообщении юридической фирмы Ario Law
Firm, защищающей права ОАО "Отельный комплекс "Лыбидь" (Киев). По словам старшего
партнера Ario Law Firm Юлиана Хорунжего, приведенным в сообщении, соответствующее
решение хозсуда уже вступило в законную силу. "Это первое, по сути, решение с 2015 года, с
которого продолжались ряд судебных процессов по защите интересов законного владельца
гостиничного комплекса, в частности, об отмене незаконных регистрационных действий
частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Чорней В.В., незаконность
которых ранее уже было подтверждено Министерством юстиции", - отметил Хорунжий. Он
подчеркнул, что суд рассмотрел все представленные сторонами документы по делу,
подробно исследовал обстоятельства, и "обоснованно пришел к выводу о незаконности
оспариваемых действий, которые привели к потере имущества законным владельцем ОАО
"Гостиничный комплекс "Лыбидь". Как сообщалось, Хозсуд Киева в марте 2016 года принял
решение выселить ПАО "Переходной банк "РВС банк" из помещения гостиничного
комплекса "Лыбидь" и передать его в распоряжение ООО "Хотел Проперти". Верховный суд
Украины, а также Высший хозяйственный суд Украины и Киевский апелляционный суд
подтвердили решение Хозсуда Киева, согласно которому в счет погашения задолженности
обращено взыскание по ипотечным кредитным договорам путем признания за банком
права собственности на предмет ипотеки в виде ГК "Лыбидь". ООО "Хотел Проперти"
зарегистрировано 30.10.2015 г. Основным видом деятельности является деятельность
гостиниц и похожих мест проживания. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и
физлиц-предпринимателей на 24 июня 2019 года, собственником является компания
"Каринза Инвестмент Лтд." (Виргинские о-ва), конечным бенефициаром указан Гутилис
Улдис (Латвия). Уставный капитал ООО "Хотел Проперти" составляет 1 тыс. грн. Гостиница
"Лыбидь" построена в 1970 году. Предприятие преобразовано в ОАО в 1994 году. Номерной
фонд 17-ти этажной гостиницы насчитывает 273 номера. Как сообщалось, в начале-2019
отельная сеть Premier Hotels and Resorts (Киев) ввела в эксплуатацию после реконструкции
20 номеров на седьмом этаже гостиницы Premier Hotel Lybid, в частности, 18 номеров
категории "премьер бизнес" и два номера "люкс бизнес". Также гостиница располагает
тремя конференц-залами "Славянский" (вместимость 120 чел.), "Ладья" и "Панорама".
Основным собственником гостиницы, согласно данным НКЦБФР, по состоянию на третий
квартал 2013 года являлось ООО "Город "Славы" (Киев), которое владело 11,5% акций ПАО.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Львов согласовал строительство гостиницы возле аэропорта,
застройщик ведет переговоры с Hilton
27.06.2019

Исполнительный комитет Львовского горсовета утвердил
градостроительные условия и ограничения для проектирования офисного
и гостинично-офисного центра по ул.Любинская, 191-б.
Как сообщается на сайте горсовета, ЧП "Галмодерн" планирует построить на участке
офисный центр с подземной автостоянкой и гостинично-офисный центр с подземной
автостоянкой. Объекты разместятся недалеко от аэропорта "Львов". Как сообщает Zaxid.net
со ссылкой на руководителя управления архитектуры и урбанистики Львовского горсовета
Юлиана Чаплинского, "Галмодерн" ведет переговоры относительно открытия гостиницы
под международным брендом Hilton Hotels&Resorts. "Есть переговоры с сетью Hilton. Но
пока они только получили градостроительные условия на проектирование. Подадут они
это (проект – ИФ) "Хилтону" или другой сети – окончательно неизвестно", - сообщил
Чаплинский. Согласно данным Единого госреестра, участником и конечным бенефициаром
ЧП "Галмодерн" указана Наталия Оношко (100%). Она также выступает подписантом ООО
"Иновационные системы менеджмента", зарегистрированного по ул.Шухевича, 3, во Львове.
По данному адресу действует открытый в конце 2015 года отель сети Ibis - Ibis Styles Lviv
Center. Основным видом деятельности ООО указана деятельность гостиниц и похожих
средств временного размещения. Конечным бенефициаром указан Юрий Федорив. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 TOURISM & REST

Общий доход украинских туроператоров в 2018 г. превысил 16,9 млрд грн,
услугами воспользовались 3,376 млн человек
18.06.2019

Услугами украинских туроператоров воспользовались 3,376 млн
чел. в 2018 г., а общий доход туристических компаний составил 16,9 млрд
грн (без НДС). Такие данные обнародованы на сайте МЭРТ.
Согласно справке, составленной по результатам обработки статистических отчетов
туроператоров за 2018 год, размещенной на сайте ведомства, наибольшее количество
туристов в 2018 г. пользовались услугами компаний: Join UP! (902,6 тыс. человек, из
которых 878,4 тыс. – украинцы, путешествующие за границу), ANEX Tour (515,6 тыс.,
украинцы – 515,6 тыс.), "Аккорд Тур" (279,7 тыс., украинцы – 260,5 тыс.). Среди лидеров по
количеству туристов также находятся компании TEZ Tour (284,9 тыс.), Coral Travel (243,7
тыс.) и TUI Ukraine (230,4 тыс.). Туроператоры реализовали в 2018 году 1,56 млн путевок
общей стоимостью около 37,766 млрд грн. Непосредственно населению реализовали 815,7
тыс. путевок, из них 789 тыс. путевок украинцам для путешествий за границу, 28,8 тыс. –
украинцам для путешествий внутри страны, 11,4 тыс. – иностранцам для путешествий по
Украине. Как сообщалось, общий доход украинских туроператоров в 2017 г. составил 13,14
млрд грн, их услугами воспользовались 2,56 млн чел. Напомним, Минэкономики развития и
торговли Украины аннулировало лицензии трем туроператорам, еще семи поручило
устранить нарушения. "Департамент туризма и курортов Министерства экономического
развития и торговли Украины провел 13 проверок, три из которых внеплановые. По их
результатам оказалось, что только четыре туроператора добросовестно выполняют
установленные лицензионные условия… Однако еще трем операторам – ООО "Сеть агенций
"Горящие туры", ЧП "Лаки-тур", ЧП "Дионис-Прага-Украина" – лицензии аннулированы", –
сообщил в соцсети Facebook замминистра экономического развития Михаил Титарчук. По
его словам, семь проверенных туроператоров выполняют условия лицензии частично, и им
было поручено устранить нарушения. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В работе государственных лотерей в Украине
нашли серьезную проблему
21.06.2019

Сегодня 80% государственных лотерей приходится на лотереи,
подобные азартным играм, которые запрещены законом. Об этом
сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.
"Сегодня 80% государственных лотерей приходится на лотереи, подобные играм,
которые запрещены законом. С Министерством внутренних дел мы провели совещание и
обозначили основные проблемы регулирования лотерей", – сказал первый вице-премьерминистр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в
ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Также, по словам министра, были
проведены совещания со специалистами, где очертили проблемы, риски и необходимые
изменения в законодательство относительно лотерей. Напомним, 20 июня президент
Владимир Зеленский во время встречи с предпринимателями выступил за легализацию
игорного бизнеса. А еще в 2018 году нынешний глава СНБО, а тогда министр финансов
Александр Данилюк отмечал, что в Украине пора принять законопроект об игорном
бизнесе и вывести такие предприятия из "тени" ...
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
ЕСПЧ обязал Украину выплатить 500 тысяч евро
владельцам игровых автоматов
27.06.2019

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) несколько компанийвладельцев игровых автоматов выиграли дела против Украины, отсудив
около €500 тыс. морального ущерба за отзыв лицензии без компенсаций.
"Компании "ТОВ "Свит розваг" (Харьков), "Игро-Бет" (Львов) и гражданка Станко
(Закарпатье). В этом деле Евросуд признал нарушение права собственности по ст.1
Протокола 1 к Конвенции. Нарушение было признано в связи с тем, что, отзывая лицензии
на игорный бизнес в связи с вступлением в силу нового закона, государство не
предоставило компенсации заявителям. Сумма компенсации по решению Евросуда - "ТОВ
"Свит розваг" - 300 тысяч евро материального ущерба и 17 тысяч евро судебные издержки,
гражданке Станко - 58,5 тысяч евро материального ущерба и 2,2 тысяч евро судебных
издержек, компании "Игро-Бет" - 135 тысяч евро материального ущерба и 214 евро
издержек",- сообщила адвокат, работающая с международными судебными инстанциями,
Елена Лешенко на своей странице в Facebook. Лешенко также сообщила, что еще одно дело
против Украины выиграла турецкая компания "Cosmos Maritime Trading and Shipping
Agency" по п. 1 статьи 6 Конвенции (право на беспристрастный суд; длительность
производства) и получит компенсацию морального ущерба - 10 тысяч евро.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

ПОСЛУГИ B2B
 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

На Хмельниччині СБУ припинила діяльність конвертцентру
з обігом у 40 мільйонів гривень
26.06.2019

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність
конвертаційного центру, який діяв у Хмельницькій області протягом 201719 років. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала
підприємствам Київської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати
податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення
безготівкових коштів комерсантів у готівку. Співробітники СБ України задокументували,
що зловмисники зареєстрували
низку підприємств з ознаками фіктивності у
Хмельницькому та Києві, реквізити яких використовувались для здійснення безтоварних
фінансово-господарських операцій. На рахунки цих підконтрольних фірм замовники
конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі ці кошти
організатори конвертцентру незаконно обготівковували, чим завдали шкоди економічним
інтересам держави у особливо великих розмірах. За попередніми даними, загальний обіг
конвертаційного центру складав понад сорок мільйонів гривень. Під час низки
санкціонованих обшуків в учасників конвертаційного центру правоохоронці вилучили
майже півмільйона гривень, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації,
первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки, які доводять проведення
протиправних оборудок. Наразі триває досудове розслідування у межах кримінального
провадження за ознаками вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205
та ч. 3.ст 212 Кримінального кодексу України. Операція з викриття зловмисників
проводилась спільно з ГУ ДФС та теруправлінням ДБР, розташованого у м. Хмельницький.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
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У «HeadHunter Украина» поменялось
название и собственники
27.06.2019

Рейтинг медіа агентств України по бюджетам за 2018 рік
від Всеукраїнської Рекламної Коаліції
25.06.2019

Даний рейтинг відображає розстановку сил full service media
агентств, членів ВРК. Під бюджетом (billing) розуміється сума рекламних
бюджетів клієнтів, що знаходяться у розпорядженні агентства.
У це поняття входить як безпосередньо грошовий оборот агентства, так і бюджети,
які агентство тільки планує, а покупку медіа клієнт здійснює самостійно або через інше
агентство. При цьому, в разі якщо планування клієнтських бюджетів здійснюється одним
медіа агентством, а грошовий оборот проходить через інше агентство, то такий бюджет
зараховується обом агентствам, але з різними коефіцієнтами. Бюджети носять виключно
індикативний характер для визначення позицій агентств і є оціночними. Методика дослідження бюджетів грунтується на даних моніторингу незалежних галузевих дослідників за
такими медіа, як: ТВ, Зовнішня Реклама, Радіо, Преса. Для приведення до ринкових реалій
отримані gross бюджети коригуються на основі коефіцієнтів / знижок, що залежать не
тільки від медіа каналу, а й величини бюджету. Бюджети по розміщенню в транспорті, кіно,
indoor та інших медіа носіях, за якими немає підтвердження незалежного моніторингу, в
рейтинг 2018 не включалися. На відміну від біллінгового рейтингу-2017, був знайдений
тимчасовий компроміс по оцінці інтернет бюджетів-2018. Адже, сьогодні складно уявити
повноцінну оцінку розстановки сил full media агентств без цього медіа. Зважаючи на відсутність єдиного, визнаного всіма гравцями, моніторингу інтернету, оцінка інтернету залишається далеко не досконалою. ВРК щиро сподівається, що методологія оцінки інтернету
буде вдосконалюватися з подальшим розвитком ринку. Також в представленну, "офіційну",
версію таблички з рейтингом не включені дані про приналежність агентств до міжнародних і локальних медіа холдингів. Існуючі різночитання у визначеннях, якими критеріями
слід керуватися, щоб об'єднати агентства в групу або в холдинг, не дозволили ВРК знайти
компроміс між усіма гравцями ринку. Тому надамо самим агентствам презентувати свої
версії рейтингу груп самостійно – хто як їх розуміє. У свою чергу, директор ВРК опублікує
власну, "неофіційну", версію рейтингу медіа груп в якості експертного судження.
Рейтинг медіа агентств України >>>
За матеріалами ВРК
 КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Водії, бухгалтери та адвокати стануть не потрібні: які
професії незабаром можуть зникнути
24.06.2019

Розмови про те, що роботи захоплять світ, не вщухають ось уже
кілька років. Зрозуміло, що паніка перебільшена, але частка правди є і в
таких побоюваннях. Адже через масову автоматизацію різних процесів
багато людей незабаром можуть залишитися без роботи.
Що зараз відбувається на ринку праці. Нещодавнє дослідження, яке провели в
Оксфордському університеті, показало, що 45% всіх сьогоднішніх професій протягом
наступних 10 років зникнуть або будуть максимально автоматизовані. Сюди потрапили
касири, листоноші, водії, банківські працівники та багато інших. Дійсно, зараз з'являються
автомобілі, які спокійно їздять без водіїв, обслуговування на касах в деяких маркетах
проводиться в автоматичному режимі, а більшість функцій банківських працівників може
замінити звичайна програма в телефоні. Вчені припускають, що найбільше автоматизації
схильні низькооплачувані професії, а найменше ризику піддаються фахівці з науковими
ступенями (наприклад, інженери, фізики, лікарі тощо). За даними McKinsey Global Institute, в
подальшому роботи зможуть досконало виконувати близько однієї третини завдань,
включених до 60% професій. У підрахунках McKinsey Global Institute говориться, що через
автоматизацію до 2030 р. без роботи можуть залишитися до 800 млн людей по всьому світу.
Зазначається, що автоматизація найбільше торкнеться Китаю - там під загрозою понад 200
млн осіб, тобто 16% робочої сили. На другому місці Індія (близько 150 млн осіб, 9% робочої
сили), на третьому опинилися США (≈ 50 млн осіб, майже 25% робочої сили). Причому в зоні
ризику насамперед виявляться машинні оператори, працівники фаст-фуду, співробітники
бек-офісів і ті фахівці, які займаються кредитуванням. Експерти на торішньому
українському бізнес-форумі SAP підтверджували ці теорії і додавали, що роботизація і
розвиток штучного інтелекту допоможуть підвищити світовий ВВП і принесуть відчутний
дохід світовій економіці. "До 2030 р. ВВП в усьому світі зросте на 14% за рахунок штучного
інтелекту. Це 15 трлн доларів, що дорівнює загальній ВВП Китаю та Індії", – наводив цифри
Симон Калужа, керуючий директор SAP в Центральній і Східній Європі.
Які професії незабаром зникнуть. Коли ми говоримо про масову автоматизацію, не
варто забувати про те, що в Україні технології розвиваються не з такою швидкістю, як в
США чи Китаї, тому машини на автопілоті ще довго не зможуть загрожувати нашим водіям
позбавленням робочих місць. Проте, і в Україні є ризики для певних спеціальностей, і якщо
для тих людей, які вже давно працюють в тому чи іншому місці, особливих загроз немає, то
студентам, які тільки вибирають з чим пов'язати своє подальше життя, варто замислитися
– чи не чи стане їх освіта з часом абсолютно марною? Згідно з дослідженням, яке провела
рекрутингова компанія HeadHunter, кількість вакансій на 2018 р. зросла на 70% порівняно з
даними за 2013 р. Але це зростання не зовсім рівномірне: так, в категорії "Туризм та
готельно-ресторанна сфера" пропозицій про роботу стало більше на 50%. "Але традиційні
менеджери з туризму виявилися в зоні ризику, адже все більшої популярності набувають
системи інтернет-бронювання квитків, готелів, електронні гіди, програми та пристрої для
синхронного перекладу. Однак і тут є певна зона для розвитку – розробка і просування
індивідуалізованих турів і туристичних форматів відповідно до фізичної форми, уподобань
та інтересів мандрівника. Адже споживач майбутнього тяжітиме не тільки до
персоналізованих комунікацій, а й до таких же продуктів і послуг", – пояснює керівник
експертно-аналітичного центру рекрутингової компанії HeadHunter Юлія Дрожжина.
Цікаво зазначити, що в таких профсферах, як "Інсталяція", "Робочий персонал",
"Адміністративний персонал", "Транспорт", динаміка зростання кількості пропозицій про
роботу тримається вище середнього. Також істотно зросла кількість вакансій в таких
категоріях, як "Робочий персонал", "Спорт, фітнес", "Маркетинг", "Бухгалтерія" і "Продажі".
Хоча, за прогнозами, попит на таких фахівців повинен поступово знижуватися, але, як ми
вже і говорили, українські реалії вносять свої корективи. У HeadHunter додають, що, згідно з
доповіддю "Майбутнє робочих місць", який був оприлюднений в рамках Всесвітнього
економічного форуму, в майбутньому проблеми з працевлаштуванням можуть очікувати
бухгалтерів, адміністративних і виконавчих секретарів, листонош, фінансових аналітиків,
касирів, механіків, заводських робітників, водіїв автомобілів, фургонів, менеджерів з
туризму, інсталяторів електроніки, адвокатів, банківських службовців і ін. "Наприклад, в
сфері "Фінанси" прогнозується поступове зникнення таких спеціальностей, як бухгалтер
або операціоніст – базові операції з аудиту і бухгалтерського обліку виконуватиме
програмне забезпечення. Але з'являються нові інструменти, такі як краудфандинг і
краудінвестинг, і нові валюти з цифровими кодами в основі (криптовалюта). Так, серед
обов'язків аналітика цінних паперів значиться проведення аналізу портфелів/ринку цінних
паперів, тенденцій, вивчення нових ринків, в тому числі криптовалюти. А знання основ
принципу краудфандингу буде перевагою і для менеджерів з розвитку бізнесу, і для SMM
фахівців, і маркетологів, і PR-фахівців", – зазначила Дрожжина.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
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Сайт поиска работы HeadHunter.ua еще 31 мая сообщил о смене
названия. После ребрендинга, который обещают сделать «плавным и
постепенным», компания будет называться GRC.
Новость об изменении айдентики одного из крупнейших сайтов поиска работы в
стране прошла незамеченной даже в профильных СМИ. В самой компании на запрос
редакции AIN.UA о причинах смены названия заявили, что вышли за пределы сайта поиска
работы и стали ресурсом для всех игроков рынка труда. Новая аббревиатура значит Global
Recruitment & Consulting. Роль консалтинга умалчивается. Редакция AIN.UA обратила
внимание, что пресс-релиза и громкой PR-кампании, как это всегда бывает в таких случаях,
не было. Позже мы выяснили, что причиной ребрендинга HH.UA стала сделка: компанию
полностью выкупили украинские совладельцы. А значит, местный офис HH.UA больше не
имеет никакого отношения к недавно вышедшей на IPO компании и, соответственно, к
названию. ООО «Хедхантер» было зарегистрировано гражданами Украины в 2004 году.
Официально представительство российского холдинга HeadHunter.ru начало работу в
Украине через год — в 2005-ом. Пиком развития сайта стал 2013-й — последний год перед
войной на востоке Украины. На основании данных самой компании, MAU (monthly active
users) HH.UA в 2013-м в Украине составил 2,5 млн пользователей. Столько же в 2013 году у
Work.ua. У Rabota.ua — на миллион меньше. В феврале 2016 года Mail.Ru Group продала
HeadHunter вместе с украинским офисом консорциуму инвесторов под руководством
«Эльбрус Капитал» за $160 млн. MAU украинского сайта к этому моменту сократился до 1,6
млн. Майский указ президента Порошенко в 2017 году в один день заблокировал VK.com,
«Яндекс.Украина», Mail.ru и многие другие российские сайты. HH.UA тогда повезло — сайт
не был включен в санкционный список. Тем не менее, спустя полгода родительская
компания все же приняла решение о продаже бизнеса, через который ведет деятельность в
Украине. Об этом намерении HeadHunter Group PLC сообщила в форме F1 в марте 2018, как
об элементе подготовки к выходу на IPO на бирже NASDAQ. В мае 2018 кипрское агентство
Headhunter FSU Limited, владевшее 51% в украинском ТОВ «Хедхантер», исчезло из списка
бенефициаров. Владельцами 100% стали генеральный директор Марина Маковий и
директор по развитию бизнеса Юрий Кострыкин, ранее делившие на двоих 49% компании.
MAU за 2018 год составило по разным данным от 1,2 млн до 1,8 млн. В HH.UA не стали
комментировать детали сделки, но подтвердили, что на данный момент 100% ООО
«Хедхантер» принадлежит Маковий и Кострыкину. Детали сделки раскрываются и в форме
424B4, поданной SEC от HeadHunter Group PLC 26 апреля 2018 года: 51% в ООО «Хедхантер»
был продан миноритарным стейкхолдерам за 2,6 миллиона российских рублей, что по
курсу на день сделки составило порядка $42 000 — чуть больше 1 млн грн. Оплата, согласно
договору, разбита на части и производится по графику с 1 октября 2020 по 31 марта 2023
под залог купленных долей. При этом новые владельцы ООО «Хедхантер» отдали
HeadHunter Group PLC исключительные права на украинские товарные знаки и домены, и
получили обратно неисключительную лицензию на их использование до мая 2020 года.
Именно это причина и крайний срок переименования HH.UA в GRC. ... Почему это важно?
Когда HeadHunter приняла решение о продаже украинского бизнеса в сентябре 2017 года,
крупнейшие украинские площадки поиска работы Work.ua и Rabota.ua в том же месяце
обменялись долями. По данным редакции, доли составили до 30% от каждого бизнеса. Оба
сайта сообщили, что это не повлияет на конкурентность на рынке. Но уже в начале 2018
оба сайта подняли цены на свои услуги и ограничили бесплатный инвентарь, тем самым
фактически консолидировали рынок. Однако на рынке еще есть HeadHunter.ua. У него есть
трафик и поток платящих работодателей. Он входит в тройку крупнейших сайтов поиска
работы, хоть и серьезно отстает от первых двух. И он не входит ни в одну из известных
редакции AIN.UA сделок по обмену долями. В 2020 году сайт потеряет узнаваемый бренд и
это наверняка скажется на бизнесе. Но если GRC (экс-HH.UA) вернет и усилит позиции,
компания сможет влиять на ценовую политику рынка.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua

ЗМІ. ВИДАВНИЧА & ДРУКАРСЬКА (ПОЛІГРАФІЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Федір Гречанінов призначений директором зі стратегії та
розвитку бізнесу «Медіа Групи Україна»
25.06.2019

З 1 липня 2019 року до команди професіоналів «Медіа Групи
Україна» приєднається Федір Гречанінов. Про це повідомляє прес-служба
компанії «System Capital Management».
Останні сім років Федір Гречанінов працював у Групі StarLightMedia: з 2012-го року
був директором зі стратегічного розвитку Групи, з 2013-го також відповідав за розвиток
цифрового бізнесу і за доходи з ринку платного телебачення. Євген Бондаренко, директор
«Медіа Групи Україна»: «Цифровий бізнес і розвиток платної дистрибуції контенту - один з
ключових напрямків стратегічного розвитку «Медіа Групи Україна». Тому досвід і
експертиза Федора Гречанінова у цих сферах, і його визнана всім ринком здатність бачити і
аналізувати актуальні тренди в індустрії вкрай важливі для нас». Федір Гречанінов,
директор зі стратегії та розвитку бізнесу «Медіа Групи Україна»: «У нашій індустрії зараз час викликів. Час частих і швидких змін технологій, бізнес-моделей, підходів, ефективних
стратегій. Утримання та розвиток лідерства в таких умовах - складна і одночасно виключно
цікава задача. Я з великим оптимізмом приєднуюся до Групи для того, аби допомогти
команді з вирішенням цього завдання». Федір Гречанінов працював на керівних посадах в
компаніях: «Сократ», Mosaic Investments, Griffon Capital, «Альфа-Капітал», «Альфа-Банк».
Відзначимо, «Медіа Група Україна» уклала угоду з індійським дистрибутором GoQuest Media
Ventures на дистрибуцію лінійки серіалів власного виробництва, таких як «Обручка з
рубіном», «Таємниці», «Квіти дощу» і «Затемнення». Усі серіали пройшли в ефірі телеканалу
«Україна» з високими показниками. Джиммі Джордж, віце-президент з продажів і
закупівель GoQuest Media: «Українська драма набирає все більших обертів, ці серіали
успішно пройшли на їх рідній території, і ми дуже раді додати їх до нашого зростаючого
портфоліо драматичних серіалів. З усіма необхідними елементами романтики, помсти,
обману і мелодрами, ці серіали мають великий потенціал стати міжнародними хітами. Ми
раді запропонувати їх світовому ринку». Ірина Черняк, директор департаменту продажів
телевізійного контенту «Медіа Групи Україна», директор із закупівлі програмного продукту
телеканалу «Україна»: «Розширення географії розповсюдження власного контенту – одна з
ключових стратегій розвитку «Медіа Групи Україна». Наші телевізійні серіали вже відомі та
популярні на ринках країн СНД і Європи. Ми надзвичайно амбітні у бажанні вийти на
світовий рівень і дуже раді розпочати співпрацю з командою професіоналів з GoQuest Media
Ventures. Упевнена, що це партнерство буде взаємовигідним та успішним».
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
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АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Народный депутат Тарас Козак
купил телеканал ZIK
17.06.2019

Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных
вещателей телеканала ZIK - компаний Мост ТВ и ТРК Новые коммуникации.
Об этом сообщает inventure.com.ua
Таким образом, в группе медиаактивов Козака теперь три канала: 112 Украина,
NewsOne и ZIK. Тарас Козак на базе данных каналов создал медиахолдинг "Новости",
генеральным продюсером которого назначен Алексей Семенов, который ранее ушел с
телеканала Прямой. Со слов Алексея Семенова, сейчас он работает над концепцией
перезапуска канала ZIK, Она также отметил, что много ведущих и сотрудников ZIK - это его
коллеги по предыдущим каналам и он с ними на одной эмоциональной волне. В то же
время, источники оповестили, о том, что 90% журналистов канала ZIK намерены уволиться
после смены собственника. В октябре 2018 г. Козак заявил о покупке телеканала NewsOne
(ООО Новости 24 часа) с оценкой 41-42 млн грн. Отметим, народный депутат Украины
Тарас Козак, который является владельцем каналов "112", NewsOne, и с недавнего времени телеканала ZIK, в ближайшее время планирует также купить телеканал "Прямой".
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Як олігархи розділили телеефір
України
25.06.2019

Кому належать телеканали України? Журналісти он-лайн видання
БізнесЦензор розбиралися, кому з українських олігархів нележать найбільші
суспільно-політичні телеканали.
Кум президента РФ Володимира Путіна - Віктор Медведчук - за рік став
власником трьох телеканалів: 112, NewsOne та ZIK. Про купівлю останнього – ZIKa у
львівського бізнесмена Петра Димінського стало відомо тиждень тому. Наразі, Димінський
переховується від українського правосуддя в іншій країні через звинувачення у скоєні
смертельного ДТП. 112, NewsOne та ZIK увійшли в новостворений медіахолдинг "Новини",
який очолив Олексій Семенов. Він був генеральним продюсером телеканалу "Прямий", який
входить в орбіту інтересів екс-президента Петра Порошенка. Таким чином, Медведчук,
соратник президента країни-агресора, є власником трьох з семи всеукраїнських
інформаційних каналів. За даними "ТВ Панелі" Індустріального телевізійного комітету, в
травні 2019 року сукупна частка телеперегляду каналів 112, NewsOne та ZIK становила
2,98% (Вік 18-54, міста з населенням від 50 тис.). Це більше половини від загальної частки
семи інформаційних українських телеканалів: сукупний відсоток телеперегляду 112,
NewsOne, ZIK, Прямий, 5 канал, Еспресо та Канал 24 в травні був на рівні 5,35%. Офіційно
власником 112, NewsOne, ZIK є депутат Тарас Козак, який пройшов в Верховну раду
останнього скликання за списками Опозиційного блоку по квоті Медведчука. Угоду з
придбання 112 телеканалу Козак оцінив в 73 млрд грн, а NewsOne - 42 млн грн. З огляду на
успіх шоумена Володимира Зеленського на президентських виборах за допомогою
телебачення і збитковість роботи українських телеканалів можна зробити висновок, що
112, NewsOne та ZIK потрібні куму Путіна не для отримання комерційного прибутку з
реклами, а для нарощування свого політичного впливу. Віктор Медведчук йде на
позачергові парламентські вибори до Ради у складі партії "Опозиційна платформа – за
життя". Бенефеціарами партії є сам Медвечук, Вадим Рабінович, Сергій Льовочкін, Юрій
Бойко та Дмитро Фірташ. Це прихильники політики Путіна та проросійського напрямку для
України. Окрім того, Фірташу і Льовочкіну належить медіа холдинг Inter Media Group.
Ключовим каналом групи є Інтер. Таким чином, з придбанням ZIKa Медведчуком, сукупний
рейтинг прокремлівських телеканалів в Україні буде на рівні 17%. БізнесЦензор
розбирався, хто поділив телеефір України.
Кому належить інформаційний простір України. На даний момент весь
телевізійний простір України поділено між шістьма олігархами. Свої телеканали вони
використовують не для отримання прибутку з реклами, а для впливу і контролю країни
через політиків, які через зміни законодавства і призначення потрібних людей на ключові
посади, в кінцевому результаті, і приносять власникам телеканалів прибутки. Найбільший
відсоток сукупного телеперегляду в травні був у телеканалів олігарха Віктора Пінчука –
власника трубно-колісної компанії Interpipe та нафтогазових активів. Телевізійний холдинг
Пінчука StarLightMedia об'єднує шість телеканалів: ICTV, Новий, СТБ, М1, М2 та канал Оце.
Перші три є флагманами холдингу, а ICTV входить в трійку найпопулярніших каналів
країни. Телеканали Пінчука працюють в категорії розважального контенту. Але в період
виборів олігарх використовує їх для підтримки різних політиків. Наприклад, на
президентських виборах канали Пінчука надавали ефірний час Петру Порошенку та Юлії
Тимошенко. Зараз вони активно підтримують партію "Голос" Святослава Вакарчука.
Другими за популярністю є телеканали олігарха Ігоря Коломойського. В його холдинг "1+1
Media" входить шість каналів, але ключовим з трійки найпопулярніших в Україні є "1+1".
Публічно Коломойський заперечує вплив на редакційну політику телеканалів, але їхній
контент повністю відповідає інтересам олігарха. Так, в період президентської гонки "1+1"
нещадно критикував головного опонента Коломойського – Порошенка, але надавав повну
підтримку Володимиру Зеленському. І саме підтримка телевізійного холдингу
Коломойського стала ключовою для студії "95 Квартал", як виробляє розважальний
контент для цих каналів, в перемозі на виборах президента. "Медіа група "Україна"
найбагатшого українця Ріната Ахметова замикає трійку ТОПових телевізійних холдингів
України. Водночас, канал "Україна" Ахметова має найвищі рейтинги. Свій телеканал
Ахметов використовує для побудови власного іміджу, критики опонентів та лобіювання
потрібних олігарху змін в законодавстві. На четвертій позиції медіа холдинг олігарха Inter
Media Group Дмитра Фірташа, який перебуває в Австрії в очікуванні рішення про
екстрадицію в США за підозрою в корупції. Міноритарним партнером Фірташа по Інтеру є
нардеп Сергій Льовочкін. Інтер має репутацію проросійського телеканалу, а його власники
Фірташ та Льовочкін на позачергових виборах до Верховної ради разом Юрієм Бойком
об'єдналися з Медведчуком та Вадимом Рабіновичем під брендом прокремлівської партії
"Опозиційна платформа – За Життя". Внизу рейтингу, побудованого на даних "ТВ Панелі"
Індустріального телевізійного комітету, знаходиться група новинних каналів Медведчука
під брендом "Новини". Статус українського олігарха кум Путіна отримав при президенстві
Петра Порошенка. До цього Медведчук був забутим історією політиком, який на
маргінальному рівні намагався розвивати прокремлівсбький рух "Вибір". Але протягом
останніх п'яти років Медведчук, завдяки Порошенку та зв`язкам з Путіним, сконцентрував
всі атрибути олігарха. Великі гроші у Медведчука з'явилися завдяки контролю прокачки
дизельного пального по нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс" та ексклюзивному
праву на поставки зрідженого газу від російської компанії "Роснєфть". Потому він, через
свого соратника Козака, придбав три новинні телеканали. А адмінресурс виражався в
контролі чотирьох депутатів: Вадима Рабіновича, Тараса Козака, Нестора Шуфрича та
Василя Німченка. На останньому місці два телеканали з орбіти колишнього президента
Петра Порошенка. При цьому "5 канал", який йому офіційно належить, має найнижчі
рейтинги серед семи загальноукраїнських новинних телеканалів. Водночас телеканал
"Прямий", який записаний на колишнього регіонала Володимира Макеєнка, але працює на
інтереси Порошенка, знаходиться на третьому місці в категорії новинних телевізійних
каналів.
Читати повністю >>>
© Юрій Віннічук
За матеріалами biz.censor.net.ua
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Бізнес не відчуває змін у податковій системі: чверть –
незадоволена законодавством
18.06.2019

Бізнес не відчуває змін у податковій системі: показник податкового
індексу в листопаді 2018 року – березні 2019 року становив 2,98 балів із 5
можливих, у той час як у попередній період він становив 2,97.
"Індекс все ще знаходиться у негативній площині та жодного разу не перетнув
нейтральну позначку в 3 бали за всю історію досліджень з 2011 року", - розповіли в
Європейській Бізнес Асоціації, за результатами опитування "Податковий індекс", яке ЄБА
регулярно проводить серед експертів членських компаній. Водночас експерти відзначають,
що є точкові покращення в оцінках респондентів, які водночас не вплинули на загальний
результат. "57% експертів вважають якість податкового законодавства задовільним, тоді
як у попередньому періоді таких було 48%. Частка невдоволених якістю податкового
законодавства становить 23%, водночас ще 20% респондентів вважають його якісним. У
попередній хвилі опитування думки експертів щодо того, наскільки чинний податковий
режим сприяє веденню бізнесу, розділилися практично навпіл. Цього разу переважна
більшість респондентів (68%) оцінили режим як сприятливий веденню бізнесу, а 32% - як
перешкоджаючий. В оцінках експертами процесу адміністрування податків та підготовки
податкової звітності спостерігається негативна динаміка. "Тільки 13% експертів оцінили
даний процес позитивно. Натомість 37% вважають процедуру обтяжливою. Минулого року
позитивну оцінку дали 30% респондентів, а негативну – 45%. Збільшилась кількість
респондентів, які дали даній процедурі нейтральну оцінку", - свідчать результати
опитування. Основні фактори, що негативно впливають на підготовку податкової
звітності та адміністрування, у порядку пріоритетності для респондентів: кількість часу,
витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків; незрозумілість правил
та роз’яснень щодо підготовки податкової звітності та проведення платежів; поспішне
запровадження нових правил і недостатність часу для пристосування до них;
недосконалість електронної системи звітності; кількість платежів. За даний період прояви
фіскального тиску відчули на собі 29% опитаних (дані попереднього періоду співпадають).
28% повідомили про те, що тиск був майже відсутній і 18% експертів взагалі не
зіштовхнулися з цим явищем впродовж досліджуваного періоду. Серед методів тиску бізнес
назвав такі: необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими
органами та несприйняття ними контраргументів/пояснень; упереджені рішення
фіскальних органів; технічні проблеми з роботою серверу ДФС під час подання електронної
звітності та реєстрації податкових накладних з ПДВ; "пропозиції" сплати податків авансом.
Результати опитування показали, що кількість незадоволених якістю податкових сервісів
лишилася такою ж, як і минулого року – 24%. Натомість 35% опитаних підтвердили, що
задоволені якістю податкового обслуговування і ще 41% продемонстрували нейтральне
ставлення. Також експертів опитали щодо того, які кроки мали б значно полегшити ведення
бізнесу у площині оподаткування, на їхню думку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
НБУ назвав галузі економіки, яким
найважче повертати борги
19.06.2019

За оцінками Національного банку України, в реальному секторі
триває зниження рентабельності. Нацбанк вважає, що боргове
навантаження прийнятне для більшості галузей.
Головними ризиками для прибутковості реального сектору він називає зростання
витрат на обслуговування кредитів та підкреслює. При цьому зауважує, що найбільші
державні компанії потребують інвестицій в основний та оборотний капітал, тому
залучатимуть нові запозичення. Торік фінансовий результат сектору до оподаткування
збільшився на 22% р/р до 278 млрд грн. Найбільше зростання зафіксовано у видобуванні
(+41%) та машинобудуванні (+60%). Зростання прибутків у машинобудуванні завдячує
переважно фінансовим результатам виробництва електричного устаткування. Прибутки
видобувних компаній зросли завдяки підняттю цін на природний газ. Уперше після кризи
операції з нерухомістю стали операційно прибутковими. Збитки на транспорті зумовлені
переоцінкою Укртрансгазом основних засобів виробництва та резервуванням проблемної
дебіторської заборгованості. У результаті за 9 місяців частка операційно збиткових
підприємств зросла на 1 в. п. р/р до 31%. Як констатує НБУ, боргове навантаження
реального сектору не змінилося, однак у будівництві, олійножировому виробництві,
електроенергетиці та транспорті показник зріс. Дещо знизилося боргове навантаження в
машинобудуванні та секторі управління нерухомістю. Нацбанк вважає, що підприємства
більшості галузей мають достатній запас операційного прибутку, щоб покрити можливе
зростання вартості кредитування. Виняток становлять енергетичний сектор, будівництво
та окремі підприємства металургії. НБУ проаналізував вибірку великих позичальників тих
українських банків, які цього року проходять стрес-тестування. Боржники з непрацюючими
кредитами та фінансові компанії не бралися до уваги. Таким чином до вибірки увійшло 383
підприємства, на які на кінець 2018 року припадало понад половину всіх працюючих
кредитів. Як констатує регулятор, після кризи банки визнали реальну якість боргів.
Більшість безнадійних кредитів була повністю зарезервована. У портфелі працюючих
кредитів залишилися якісні боржники або позичальники, за якими банки очікують
покращення фінансового стану після проведення реструктуризацій. Упродовж 2017–2018
років у вибірці дещо зросла частка боржників з високим співвідношенням чистого боргу до
EBITDA. Це сталося під дією таких чинників. По-перше, знизилася прибутковість
найбільших агротрейдерів, що є дочірніми компаніями міжнародних груп. Це не створює
загроз для банків, бо зазвичай відповідні борги повністю покриті гарантіями материнських
компаній. По-друге, банки інтенсивно кредитували компанії торгівлі й відновлюваної
енергетики. Перші отримують позики на поповнення оборотних коштів, а повертають їх із
доходу, після реалізації товарів; другі позичали на етапі будівництва, а після запуску ще не
вийшли на повну потужність та прибутковість. Торік операційний прибуток вибірки зріс до
152 млрд грн (+11% р/р). Проте рентабельність за EBITDA знизилася на 1 в. п. р/р до 12%.
Результати великих боржників суперечать загальній тенденції реального сектору: разом із
доходами зростає операційний прибуток. Боргове навантаження великих позичальників
переважно у прийнятних межах. Винятки – машинобудування, виробництво олійножирових, харчова промисловість, відновлювана енергетика та торгівля. На харчпром,
зокрема олійно-жирову промисловість, негативно впливає зниження світових цін. За
останні 4 роки рентабельність EBITDA виробників олії скоротилася на 7 в. п., харчпрому
загалом – на 12 в. п. Низькі прибутки вже вплинули на якість боргів у системі: торік за
кредитами деяких позичальників банки визнали дефолт. Утім, у І кварталі 2019 року
ситуація покращилася, наприклад показник EBITDA сегмента виробництва олії Кернела
зріс на 83% р/р. Попри це, кредитні ризики для цього сегмента залишаються суттєвими,
вважає НБУ. У 2018 році кредитний портфель найбільших боржників відновлюваної
енергетики вибірки виріс на 80% р/р до близько 7.3 млрд грн. Наразі галузь має найвищі
темпи зростання маржинальності. Проте отримання кредитів здебільшого на стадії
будівництва створює додаткові ризики. Торік боргове навантаження в машинобудуванні
становило високі 9.5х. Попри загальне відновлення галузі, частина підгалузей стагнує. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Теневая экономика в Украине: Как нас
вводят в заблуждение
20.06.2019

Українські аграрії готові до конкуренції, але
тільки на рівних умовах
19.06.2019

Деякі галузі аграрного бізнесу в Україні є швидше збитковими
соціальними проектами, і без держпідтримки бізнес буде змушений
їх поетапно закривати. Про це заявив СЕО та власник групи компаній
О.БАХМАТЮК
"Укрлендфармінг" Олег Бахматюк.
Український бізнесмен, власник одного з найбільших агрохолдингів Європи, вважає,
що відмова держави від економічного протекціонізму послаблює позиції українських
виробників на світових ринках. Так під час дискусії з першим заступником міністра
економіки Максимом Нефьодовим Олег Бахматюк зазначив, що політику здорового
економічного протекціонізму та лобіювання інтересів національного бізнесу проводять
нарозвинутіші економічно держави світу, а для України така політика є необхідною, щоб
створити рівні умови на зовнішніх ринках з виробниками з інших країн. "Ми ж не можемо
сказати, що Сполучені Штати Америки стали менш глобальним гравцем в світі від того, що
останні чотири роки вони проводять політику економічного протекціонізму і мають
найкращі показники економічного зростання. Погано це чи добре точно для території, де
найнижчий рівень безробіття за останні 30 років? Це точно добре", - заявив Бахматюк під
час презентації дослідження ЄБА "Барометр щастя в Україні" в межах заходу "Трудова
міграція: виклик для України". На думку власника "Укрлендфармінг", якщо держава не
перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде
змушений йти з цілих галузей економіки, закривати підприємства, адже опиниться в
нерівних умовах на ринках з виробниками інших країн. "Максим Нефьодов один з тих
людей, які зробили дуже багато для дерегуляції, це супер. Я згідний тільки з мінімальним
фактом втручання держави в діяльність, але не з безвідповідальністю. Для чого нам тоді
держава? Нам держава для того, щоб вона виробляла стратегію і реагувала на базові речі. І
те, шо каже Максим – «welcome, ми йдем і Європу, відриваються двері. Рєбята, конкуруйте!".
Ми готові, тільки на рівних умовах. Дайте нам кредити на 30 років під 1 %, дайте нам ті
стимуляційні речі, які є там, в Європі. Ми можемо наводити приклади тих самих
Прибалтійських країн - там все добре, вони втратили свою економіку, але отримали
компенсацію. Немає зараз цього компенсатора в України, вона не стає членом ЄС, щоб мати
компенсацію хоча б для кожного українця, не для економіки. Ми підняли за 2 роки на 90%
заробітну плату, те шо каже Максим: "рєбята, работайте" Ми просто бачимо, що деякі галузі
ми будемо як бізнес поетапно закривати, хочемо ми цього чи не хочемо. Я згідний, що ми
маємо бути ідеальними, але ми не маємо бути без можливостей, а по-друге, ми маємо
обороняти своє. І український економічний націоналізм, протекціонізм, я вважаю, це
нормально, це правильно". …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
M&A в Украине: движение
вперед
20.06.2019

Компания
«Aequo»
совместно
с
информационноаналитическим ресурсом Mergermarket презентовали свежее
исследование рынка слияний и поглощений (M&A) в Украине.

Д.ЛЫСЕНКО

В ходе дискуссии «M&A в Украине: движение вперед» участники рынка также
обсудили особенности инвестирования в украинскую экономику (в том числе фондами
прямых инвестиций), инвестиционный потенциал отдельных отраслей, а также основные
барьеры для инвесторов. Денис Лысенко, управляющий партнер Aequo, представил
ключевые итоги четвертого ежегодного исследования M&A in Ukraine и прокомментировал
тенденции слияний и поглощений в Украине. Он, в частности, обратил внимание, что в
2018 году общая сумма сделок увеличилась на 91 % и составила 1,05 млрд евро. Количество
сделок увеличилось на 31 %. При этом основной прирост ценового параметра обеспечили
две крупнейшие M&A-сделки — приобретение агрохолдинга «Мрия» саудовской компанией
SALIC и покупка группой ТАС завода «Кузня». Среди наиболее активных секторов
экономики докладчик выделил финансовый сектор, агробизнес, энергетику,
строительство, потребительский сектор, промышленность, а также TMT. Что интересно, 47
% сделок совершалось с участием иностранных инвесторов (в 2017 году, этот показатель
составлял 27 %). В целом, по словам г-на Лысенко, состояние украинского рынка M&A в
2018 году сопоставимо с показателями 2013 года. А говоря о прогнозах на 2019 год,
управляющий партнер Aequo напомнил, что по расчетам НБУ рост ВВП может составить 2,5
%, но в целом макроэкономическая ситуация будет зависеть от парламентских выборов и
деятельности нового правительства. Отметим, что по итогам интерактивного голосования
участников мероприятия прогноз на 2019 год достаточно оптимистичен — ожидается
увеличение как количества, так и стоимости сделок. При этом наиболее перспективными
были названы отрасли сельского хозяйства, энергетики и IT. Андрей Носок, управляющий
директор Dragon Capital, комментируя тенденции украинского рынка слияний и
поглощений, сосредоточился на ситуации в секторе недвижимости — большинство M&Aсделок Dragon Capital в 2018 году были заключены в этой сфере. Он также озвучил
заинтересованность компании в потребительском секторе, сегменте товаров и услуг для
агрокомпаний, здравоохранении, финансовом секторе. В продолжение дискуссии Надежда
Казначеева, директор по инвестициям UMG, рассказала о приоритетных для частного
капитала направлениях инвестирования. Она, в частности, назвала сферы здравоохранения
и агрохимии, отметив стратегический фокус на сегмент В2В. Советник Aequo Михаил
Лукашенко прокомментировал некоторые знаковые для украинского рынка M&A сделки, в
том числе с участием иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что несмотря на достаточно
сдержанный прогноз роста ВВП и политическую турбулентность, интерес иностранных
инвесторов к украинским активам сохраняется на высоком уровне. Юрий Гвоздев,
начальник юридического департамента группы компаний «Мироновский хлебопродукт»,
поделился опытом M&A на внешних рынках, в частности, относительно приобретения
словенской компании. Этот проект позволит компании укрепить свои позиции на
европейском рынке. Г-н Гвоздев также отметил, что «МХП» планирует и дальше расширять
свое присутствие в странах региона EMEA. Далее эксперты обсудили факторы,
сдерживающие инвестактивность в стране. Надежда Казначеева выделила отсутствие
нормального финансирования, непостоянность регуляторного поля и отсутствие
квалифицированных инвестиционных кадров. Андрей Носок обратил внимание на
слабость бренда «Украина», а также небольшое количество успешных историй, на которых
можно было бы построить промокампанию. Юрий Гвоздев назвал среди инвестиционных
барьеров состояние судебной системы и проблемы с защитой права собственности. Михаил
Лукашенко говорил о позитиве: снижении валютных ограничений и реформе
корпоративного законодательства — в комплексе эти шаги способствуют улучшению
инвестиционного климата и способствуют приходу инвесторов. Отметим, что, по мнению
аудитории, в 2019 году украинский рынок M&A будет подвержен влиянию политических
факторов — очень многое будет зависеть от того, кто войдет в состав правительства,
прокомментировал Андрей Носок. Среди негативных для инвестирования факторов также
отмечались пробелы в законодательстве и проблемы с защитой частной собственности. …
Читать полностью >>>
Загрузить полный отчет "Driving
Forward: M&A in Ukraine" >>>
По материалам inventure.com.ua
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Теневая экономика в Украине - что-то вроде знаменитого
"бермудского треугольника", но не в контексте реально существующей
магнитной аномалии, а в плане использования данного объективного
явления в качестве устойчивого политико-экономического мема.
Примерно так же наши чиновники любят рапортовать о сокращении теневой
экономики, причем каждый новый год дарит и очередные рекорды. В конце мая в
правительстве заявили, что по итогам 2018 года уровень теневой экономики в Украине
сократился до 30% ВВП. Если верить этой цифре, получаем самый низкий уровень "тени" за
последние 11 лет. Но этого в правительстве показалось мало, и профильный министр "все
мозги разбил на части, все извилины заплел" и сообщил вовсе крамольную весть: "Это на
10 процентных пунктов ниже, чем в 2015 году". Почему крамольную? Да потому что данная
сентенция сродни каминг-ауту, бессмысленному и беспощадному, как и вся нынешняя
экономическая политика. По сути, это признание того непреложного факта, что начиная с
2015 года правительство фактически ничего не делало для обеспечения роста ВВП.
Посудите сами: в 2016-2018 гг. украинский ВВП вырос на 7,7%, при этом, как явствует из
упомянутого выше заявления, лишь детенизация за указанный период дала +10% валового
продукта. Отсюда следует, что реальная экономика не выросла, а "упала" примерно на 2%
за три последних года. А ведь экономический рост (правда, на низкой базе сравнения после
ямы 2014-2015 гг. и на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних сырьевых
рынках) – это наше все. Единственный козырь уходящей команды управленцев, которые
обещали показать, как управлять страной. С 2014 года, по данным МЭРТ, у нас произошла
просто революционная детенизация: уровень теневой экономики снизился с 43% ВВП в
2014-м до 30% в 2018-м, то есть суммарно на 13%. И это без проведения налоговой
амнистии и прочих позитивных и негативных стимулов к "отбеливанию". Откуда такие
цифры? На данный момент МЭРТ оценивает уровень "тени" исходя из нескольких методик
оценки: 1) по методу затраты населения/розничная торговля (уровень теневой экономики
по данному индикатору – 47%); 2) по электрическому и монетарному методу ("тень" 28% и
24% соответственно); по методу убыточности (уровень "тени" 20%). Ни одна из указанных
методик не может быть абсолютно точной, поэтому в министерстве рассчитывают
агрегированный показатель. Именно он и показал снижение уровня теневой экономики до
30% в прошлом году. Если брать метод, который оценивает динамику розничной торговли
и реальных затрат населения на покупку потребительских товаров, то логика здесь
примерно следующая: если официальные торговые обороты растут быстрее, чем реальные
доходы населения, значит часть теневых доходов и своих "заначек" физические лица
тратят в легальном секторе. То есть происходит детенизация. Хотя на самом деле речь идет
о том, что часть торгового оборота в Украине формируется за счет трансфертов трудовых
мигрантов, которые работают за рубежом. Относить эти затраты на процесс детенизации
весьма сомнительно. Электрический метод основан на предположении, что реальный рост
ВВП сопровождается адекватным увеличением потребления электроэнергии (кроме
бытовых потребителей). Если валовой продукт растет быстрее потребления
электроэнергии, значит часть прироста ВВП была обеспечена не реальным увеличением
объемов производства, а выводом из тени определенной доли конечного продукта при
равном уровне энергозатрат двух сравниваемых периодов. Монетарный метод исходит из
динамики сокращения наличных в обороте (агрегат М0) по отношению к объему денежной
массы (агрегат М2). Кроме того, в МЭРТ определяют и так называемые коэффициенты
теневой экономики по отраслям. Самый высокий уровень зафиксирован в добывающей
промышленности (39%) и в секторе операций с недвижимостью (38%). Затем идет
транспорт (36%), перерабатывающая промышленность (23%), строительство и торговля
(по 21%), финансы (20%). Самый низкий уровень "тени" - в сельском хозяйстве (14%). В
мировой экономической науке большое внимание в последнее время уделяют проблемам
так называемой "ненаблюдаемой" экономики. По данным аналитических исследований
Всемирного банка, ныне существует пять групп теневого сектора: теневые операции;
незаконные виды деятельности; операции в неформальном секторе; собственное
производство домохозяйств для домашних нужд; часть ВВП, "утраченная" в процессе сбора
статистических данных. Исходя из приведенной классификации, уровень теневых
операций в Украине, озвученный МЭРТ, касается лишь теневых операций, но не
затрагивает незаконных видов деятельности, операций в неформальном секторе
(микропредпринимательство) и показателей собственного производства домохозяйств для
личных нужд. Кроме того, качество и целостность охвата реального массива информации
статистическими наблюдениями оставляет желать лучшего, и здесь также сокрыт
определенный резерв неучтенного ВВП.
Попробуем оценить параметры теневой экономии Украины исходя из
альтернативных оценок. Возьмем три коэффициента уровня тенизации: высокий (50%),
средний (20%), низкий (5%). К высокому уровню отнесем такие отрасли, как: сельское
хозяйство, операции с недвижимостью, торговля, энергетика, строительство, медицина. К
среднему уровню отнесем переработку, добывающую промышленность, науку и
образование. К отраслям с низким коэффициентом тенизации - финансы,
телекоммуникации, транспорт. Суммарный объем теневого сектора, определенный
экспертным путем, составит примерно 25-30% ВВП, что соответствует данным МЭРТ. Но
кроме этого, необходимо оценить всю совокупность проявлений теневой экономики. Что
касается незаконных отраслей, то их капиталоемкость может достигать 5 млрд долл., но
проблема состоит в том, что если добычу, например, янтаря и нелицензионное виноделие
легализовать можно, то наркотики и проституцию – уже не получится. Неформальный
сектор и производство домохозяйств – еще примерно 2-3 млрд долл. Кроме этого,
коррупционная составляющая рентной экономики и показатели вывода капитала из
страны, включая так называемый "утраченный за рубежом ВВП" в виде части экспортной
выручки, просеянной через сеть контролируемых иностранных компаний (КИК) и
офшорных "торговых домов", совокупно могут составить еще до 20% валового продукта.
Таким образом, общий объем теневой экономики явно превысит 50% ВВП. Известный
экономист Эрнандо де Сото посвятил не одну свою работу проблемам теневой экономики.
Он выделил несколько базовых онтологических кругов "зла". Первый круг: теневая
экономика формируется вследствие того, что экономические агенты не выдерживают
существующего фискального и регулятивного давления со стороны государства. Речь идет
не только о налогах, но и о базовых регулятивных и разрешительных процедурах. У таких
субъектов есть лишь два альтернативных варианта: обанкротиться или сохранить
конкурентоспособность с помощью перехода в теневой сектор. Но фискальная нагрузка –
это некая константа налоговых сборов, и она распределяется на тех, кто остался в
легальном сегменте, то есть для них фискальное давление лишь усиливается. Так
появляется новая порция желающих уйти в тень. В результате этого содержание
экономически активного планктона в живой предпринимательской среде существенно
сокращается, и в итоге остаются лишь крупные особи в виде нескольких ФПГ. Оседание
экономики вниз по кольцам этого "колодца" может быть мучительно долгим. Есть и второй
онтологический круг зла: монополии и олигополии с помощью политического лоббизма
создают для себя особые условия ведения бизнеса и искажают естественные правила
рыночной игры: отныне побеждает не тот, кто более конкурентоспособен, а тот, кто смог
выбить бюджетные дотации или "окно" на таможне. Выиграть конкурентную борьбу у
такого токсичного монопольного сектора экономики в "реале" невозможно. Нужно, опятьтаки, переходить в тень и тем самым сохранять минимальную конкурентоспособность. Как
следствие, монопольное давление на оставшихся в легальном конкурентом сегменте вновь
возрастает, и новые предприятия перемалываются на "теневой" фарш. Теневая экономика
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таким образом играет роль буфера, с помощью которого сбрасывается избыточное
фискальное и регулятивное давление в экономической системе. Это также и
предохранитель социальных взрывов во время кризисов, так как "тень" позволяет
трудоустроить миллионы людей, забытых государством и выброшенных из легального
рынка труда. Даже в Германии уровень теневой экономики колеблется в пределах 15-20%,
а попытки во Франции снизить неформальный сектор до 10% и ниже привели лишь к
кризису на рынке труда. Но тень несет и негативные последствия. В теневом секторе
нельзя капитализировать бизнес и создавать мультипликатор стоимости активов (в
легальном он может составлять до 10), то есть исчезает возможность мультиплицировать
капитал: сеть ларечных кофеен в Киеве – это лишь набор сомнительных договоров аренды
и обычный ФОП. Под этот бизнес нельзя привлекать инвестиции и его не получится
продать как "упакованный бизнес" с мультипликатором хотя бы 1:5. Эрнандо де Сото четко
показал, как ломаются стеклянные перегородки между теневым и легальным секторами
экономики: нужно просто изучить пример "Дикого Запада", когда предпринимательские
практики и правила ведения бизнеса, сформированные в абсолютно свободной бизнессреде, были как прецедент имплементированы в масштабе всей страны. Уильям Рассел
Истерли, современный экономист, предлагает отказаться от рецептов экспертовплановиков и перейти к экспертам-поисковикам, которые изучают экономические
процессы на микроуровне и переносят их на макроуровень государственной политики и
регулирования. Для Украины чрезвычайно важно устранить предпосылки формирования
теневой экономики, то есть монополизм, сросшийся с политической властью,
избирательное правосудие, а также найти оптимальную точку фискальной нагрузки,
удовлетворяющую бизнес и государство, включая и сбалансированный уровень
государственного регулирования для компенсации так называемых "провалов рынка".
Лишь затем можно проводить налоговую амнистию и рапортовать о снижении уровня
теневой экономики. Ну а пока некоторые наши эксперты всерьез заговорили о
возможности легализации проституции как источнике пополнения государственного
бюджета. Тема очень комфортно "ложится" в прокрустово ложе анонсированного
либертарианства. Здесь можно вспомнить пример Греции, которая, пытаясь выполнить
Маастрихтские стандарты членства в ЕС, увеличила в 2006 году свой ВВП на 25% за счет
включения в доходные статьи данных по проституции и отмыванию доходов. Подобное
новаторство не вызвало ни одобрения ЕС, ни сколь-нибудь заметного продолжения в
других странах. Еврочиновники разрешили "расти за счет проституции" не более чем на 2%
в год, и греки очень быстро охладели к этой статистической уловке, вернувшись в скучный
мир стандартных методов учета. Как правильно заметил один из чиновников ЕС, подобные
приписки лишь позволяют той или иной стране скрыть вопиющие провалы внутренней
экономической политики. Ведь если политики, предлагающие увеличить официальный
показатель ВВП за счет проституции, будут выглядеть лишь смешными чудаками, то те из
них, кто попытается за счет подобных доходов выплачивать пенсии и зарплаты
бюджетникам, будут выглядеть либо идиотами, либо "капитаном Пантохой" из
знаменитого романа Марио Варгаса Льосы "Рота добрых услуг". И тогда поздно будет
запускать флешмоб #янебренд. Если новые либертарианцы "сядут на поток" и "сверстают
бюджет", они смогут обосновать и не такое…
Читать полностью >>>
© Алексей Кущ, экономист
По материалам 112.ua
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:: СУСПІЛЬСТВО
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ
ПОЛІТИКА

За все хороше і без конкретики. Які зміни в економіці
обіцяє партія Зеленського
14.06.2019

БізнесЦензор проаналізував економічну складову передвиборчої
програми партії "Слуга народу", яку створив новобраний президент
Володимир Зеленський. І нічого конкретного там не знайшов.
За різними соцопитуваннями, за партію "Слуга народу" Володимира Зеленського
готові проголосувати більше 40% виборців на виборах до Верховної ради. Відповідно, у
випадку реалізації такого сценарію, депутати президентської партії не лише матимуть
ключовий вплив у законодавчій гілці влади, але і у виконавчій, оскільки саме за квотою
"Слуги народу" буде обрано більшість міністрів та їхніх заступників. Тому БізнесЦензор
вирішив ознайомитись з передвиборчою програмою партії "Слуга народу". Нас цікавила
економічна частина програми. Сама програма була опублікована на Facebook партії 9
червня та багато в чому повторює передвиборчі лозунги Зеленського. Як відомо,
передвиборча кампанія новообраного президента будувалася на популярних серед
населення тезах та ідеях. Вони ж потрапили і в програму партії "Слуга народу". Що можна
сказати про цю програму в декількох словах? "За все хороше і проти всього поганого!".
Жодних непопулярних ідей. Водночас, у програмі дуже мало конкретики і відсутні хоча б
приблизні кроки реалізації ключових тез. В цілому програма "Слуги народу" (СН) поділена
на 17 пунктів і охоплює широкий спектр життя українського суспільства. До економічної
частини ми віднесли такі пункти ...
Читати повністю >>>
© Юрій Віннічук
За матеріалами biz.censor.net.ua
Ще один рейтинг підтвердив прохід
п'яти партій до Ради
27.06.2019

Якби дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні
найближчої неділі, до Верховної ради мали б шанс пройти п'ять партій. Про
це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens, проведеного 15-25 червня.
Згідно з даними опитування, партія "Слуга народу" може отримати 46,5% голосів
тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Далі йдуть "Опозиційна платформа За життя" (11,8%), "Європейська солідарність" (8,6%), "Голос" (8,2%) та "Батьківщина"
(7,8%). Решта партій набирають менше 5% голосів українців, які визначилися з вибором.
Опитування Info Sapiens проведене 15-25 червня серед 1290 осіб по всій Україні за
виключенням окупованих Росію територій. Максимальна теоретична похибка не
перевищує 2,7% для показників, близьких до 50%, 1,6% для показників, близьких до 10%,
1,2% для показників, близьких до 5%. Відзначимо, за даними опитування Соціологічної
групи "Рейтинг", проведеного 20-24 червня, в парламент проходять п'ять партій: "Слуга
народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з
симпатіями, а також "Опозиційна платформа - За життя" (12,1%), "Голос" (8,4%),
"Європейська Солідарність" (7,2%) і "Батьківщина" (7,0%). Як повідомляло РБК-Україна, за
даними фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова, на дострокових
парламентських виборах 5%-ний бар'єр можуть подолати шість партій: "Слуга народу"
(42,7%), "Опозиційна платформа - За життя" (10,5%), "Батьківщина" (10,2%), "Європейська
Солідарність" (9,8%) та "Голос" (6,4%).
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
Хто йде у депутати-мажоритарники: скандальні
журналісти, шоумени та коміки
30.06.2019

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ

В Києві затверджено остаточний перелік
проектів-переможців ГБ-4
18.06.2019

На засідання Громадської бюджетної комісії прийнято остаточне
рішення із затвердження списку проектів-переможців Громадського
бюджету-4. Переможцями стали 554 проекти на суму 160 млн грн.
Загалом проголосували 191 712 осіб, які віддали 654 651 голос. Про це під час
брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами,
список проектів-переможців буде опубліковано в електронній системі та направлено до
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) для включення до бюджету міста на
наступний бюджетний рік, після чого розпочнеться робота з підготовки документів для
включення до проекту бюджету міста Києва на 2020 рік. «Переможцями стали 256 команд.
Із кожним роком Громадський бюджет набирає обертів. Так, на ГБ-1 було подано 497
проектів, на ГБ-2 – 809, на ГБ-3 –1137 а на ГБ-4 – 2119. Кількість авторів за 4 роки
збільшилася із 378 до 803 осіб. Власне, серед киян Громадський бюджет стає також щороку
популярнішим. У порівнянні з першим роком кількість голосуючих збільшилася майже в
чотири рази: з 50 813 до 191 714 осіб», – зауважив Микола Поворозник. Він розповів що,
загалом цього року кияни проголосували за 82 загальноміських проекти. «Серед районів у
лідерах – Дарницький район, у якому на реалізації 99 проектів. У Дніпровському районі – 69
проектів, у Оболонському районі – 63, у Деснянському районі – 54, у Подільському районі –
54, у Солом’янському районі – 49, у Шевченківському районі – 33, у Святошинському районі
– 23, у Голосіївському районі – 20, у Печерському районі – 8», – розповів Микола Поворозник
та додав, що традиційно найбільшою популярністю у киян користуються проекти галузі
«Освіта» (294 проекти). «Далі за популярністю йдуть «Комунальне господарство,
енергозбереження» – 53 проекти, «Спорт» – 48, «Культура, туризм» – 38, «Публічний
простір» – 28, «Громадянське суспільство» – 23, «Безпека» – 19, «Екологія» – 12, «Соціальний
захист» – 12, «Охорона здоров’я» – 9, «IT (інформаційні технології)» – 6, «Дороги, транспорт»
– 5, «Інше» – 7 проектів», – зазначив Микола Поворозник. Він окремо зауважив, що буде
продовжено роботу над Положенням про Громадський бюджет. «Наприкінці минулого року
та на початку цього року велася активна дискусія щодо змін до Положення, проте, на жаль,
їх не було внесено. Наразі маємо розуміння, що без змін якісного Громадського бюджету не
буде. Тому маємо активізувати роботу над цим питанням та довести питання до логічного
завершення», – підсумував Микола Поворозник.
Читати повністю >>>
За матеріалами КМДА
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Гімнастка, одіозний політтехнолог, скандальний журналіст, комік та
ноумен: до найбільш одіозних кандидатів, які йдуть по Києву та
прифронтових областях придивлялись кореспонденти 24 каналу.
Дубінський та Кононенко: На 94 окрузі міста Обухова телеведучий каналу
Коломойського зійшовся в електоральному двобої з Ігорем Кононенком, який є правою
рукою і другом Петра Порошенка. Загалом на окрузі 41 кандидат. Окрім Олександра
Дубінського та Ігоря Коненка, тут зареєстровано ще три Дубинських та два Кононенки. Це
все старий метод клонів. "Чому Дубінський пішов? Це особиста війна. Я б умовно сказав,
війна між Коломойським і Порошенком. І вона перекинулась на їх людей", – пояснив
політолог Володимир Фесенко. Одіозні кандидати в Києві: По 211 округу йде Всеволод
Філімоненко – скандальний провокатор з Луганська і ведучий проплачених мітингів, який
називає себе журналістом. А одіозний чорний політтехнолог Володимир Петров
балотується по Печерському району. Феномен в тому, що його взагалі підозрюють в
організації секс-скандалу навколо чоловіка заступниці глави Державного бюро
розслідувань України. Також від Петрова і його команди дісталось екс-прем’єру Арсенію
Яценюку та депутату Олексію Гончаренку, яких він тролив. "Я думаю, що він банально
заробляє гроші, адже його функція не вигравати вибори. У нього теж репутація такого
кілера електорального", – розповів політолог Володимир Фесенко. Кандидатимажоритарники на Донеччині: Залишитися у Верховній Раді або ж повернутись до неї
намагаються й кандидати від розколотого "Опоблоку". Особливо на Донеччині. «Округи там
(на Донеччині – 24 канал) доволі маленькі. Це округ, де не 250 тисяч і треба загітувати дуже
багато людей. Тут, якщо ти засіяв кілька тисяч людей, вже можеш урвати перемогу«, –
пояснила головна редакторка сайту руху "Чесно" Ірина Федорів. Так на 49 округу мер
Дружківки Валерій Гнатенко, який дозволив підняти над міськрадою триколор, змагається
з "опоблоківцем" Борисом Колесніковим. А конкуренцію їм складає зірковий комік Сергій
Сівохо. "Це Сергій Сівохо, але не просто шоумен, як його представляють. Я тепер кандидат у
депутати по 49 округу – Дружківки та Константинівки", – заявив кандидат в депутати по 49
округу Донеччини Сергій Сівохо. По мажоритарці йде гімнастка й дружина одіозного
нардепа-втікача Олександра Онищенка. Йому в реєстрації відмовили, але гімнастку Ганну
Різатдінову зареєстрували. Артисти від "Слуги народу": З екранів під купол мріє потрапити
і ціла низка артистів й всі від "Слуги народу". На Черкащині балотується телеведучий і
пародист Олександр Скічко. Той самий який голосом Ляшка телефонував співаку Павлу
Зіброву і той не запідозрив обману. Чи спрацює така от зіркова відповідь на суспільний
запит на нові обличчя не з політики – передбачити важко. "На мажоритарних виборах своя
логіка. Якщо в окрузі є потужний мажоритарний депутат, який працював в окрузі, то
перебороти його буде дуже важко", – додав політолог Володимир Фесенко.
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НА ПОЧАТОК

Керзоннаш. Почему запад меняет стратегию
в отношениях с Россией
29.06.2019

Похоже, что саммит G20, проходящий в Осаке, станет точкой перехода
от либерализма к популизму и к началу раздела сфер влияния между
новыми популистскими империями
История развивается по спирали, даже тогда, когда ее развитие натыкается на
спирали Бруно. Впрочем, в век эффективного менеджмента и совершенствования средств
сдерживания дело редко доходит до таких крайностей. Силовые решения оказываются
уделом отсталых народов, а в развитых странах, столкнувшихся с кризисом, талантливые
люди, собравшись в узком кругу, решают вопросы полюбовно, после чего история снова
несется вперед, звеня золотыми копытами по черепам дураков. Такой процесс разрешения
накопившихся проблем, в его финальной стадии, мы и наблюдаем на Саммите G20 2019
года. Надо сказать, что ход саммита вполне ожидаем, и связан общей логикой с тем, что
происходило и происходит вокруг и до него. Саммит стал итогом
серии
антиолигархических переворотов, проведенных в формате мягких цветных революций без кровопролития, что стало возможным в результате отказа Запада и России от прямого
противостояния в ходе этих событий, и даже, в некоторых случаях, совместных действий,
как это было в Молдове. Раздел сфер влияния был поставлен в зависимость от большей
податливости населения спорных территорий российскому или западному варианту
популистской демагогии. По результатам новой стратегии Молдова отошла в сферу
влияния России, в Украине еще продолжается тестирование, хотя его результат и выглядит
предсказуемым, а вокруг Грузии возник небольшой спор, который, тем не менее, будет
решаться относительно мирно. Разбор остальных случаев потребовал бы отдельной статьи,
но власти неизменно сочетается с ударами по национальной олигархии, признанной и
Москвой, и Западом пережитком прошлого, затрудняющим интеграцию этих территорий.
Использование "наших сукиных сынов", некогда весьма популярное, утратило смысл по
мере совершенствования технологий цветных революций, которые уже позволяют
поставить во главе периферийного государства управляемую фигуру, ни при каких
обстоятельствах не способную на самостоятельную игру. Следующим шагом, в этом же
направлении, и по тем же причинам, было возвращение России в ПАСЕ, а саммит G20 стал
еще одним этапом совершаемого на наших глазах глобального разворота. И, хотя
официальные пресс-релизы сухи и не информативны, события вокруг саммита и выходы к
прессе рисуют картину нового мироустройства вполне отчетливо.
Естественная смерть либерализма. В интервью газете The Financial Times,
вышедшем за день до саммита, Владимир Путин сообщил о смерти либерализма. Указав на
рост национал-популистских движений в Европе и Америке, как на важнейший признак его
кончины, он заявил, что либеральная идея утратила привлекательность, пережив свою
цель. Не вдаваясь в логику, выстроенную Путиным, надо признать, что смерть либерализма
действительно налицо. Либерализм сыграл свою роль, дав всем де-юре гражданам
обособленных друг от друга государств равное право голоса в их границах. Но это привело
не к свободе и торжеству права, а к вырождению демократии в охлократию и откату до
аристотелевского подхода "каждый человек должен быть свободен и иметь не менее трех
рабов". Такая трансформация на волне антимигрантских настроений была реализована
путем сужения понятия "человек" до "человека своего круга", будь то раса, нация,
гражданство или идейный набор. Это вызвало конфликт с интересами глобализации мира и противодействие в виде института предельной толерантности, а также репрессий за
сомнения во всеобщем равенстве и "пропаганду ненависти". Но, если сужение понятия
полноправного человека примиримо с либерализмом, то возможность признания
преступными мнений, высказываемых людьми, заведомо имеющими право на трех рабов,
означала безусловную смерть либерального подхода. Иными словами, обязательная,
навязанная путем государственного насилия, а не в рамках взаимоприемлемого
компромисса, толерантность нанесла либерализму смертельный удар. Все дальнейшее
было лишь агонией с неизбежным финалом. Насущные интересы рядового члена
общества, живущего сегодня ценностями и традициями вчерашнего дня, вступили в
неразрешимый конфликт с интересами глобальных корпораций, чье развитие, да и просто
выживание, связано с насаждением семян завтрашнего мирового устройства. Выходом из
ситуации стала замена добросовестного общественного договора, в целом, выполняемого
всеми его сторонами, чисто манипулятивными технологиями. После этого публичная
политика в классическом понимании умерла. Ее заменила война манипуляторов.
Новая Ялта и вымирание олигархов. Такая смена парадигм стала приговором для
олигархии, как слишком грубого способа управления, крайне раздражающего массы, что
затрудняет манипуляцию ими. Построенная на коррупционном интересе, без убедительной
имитации демократии - или всенародной и безмерной любви к вождю, отвергающей за
ненадобностью демократические формальности, олигархия стала злой карикатурой на оба
варианта продвинутых манипуляций, выставляя напоказ, в примитивно-гротескном виде
их скрытые механизмы, и этим компрометируя их уже самим фактом своего
существования.В силу же высокой степени персонификации и прямой привязки к
собственности олигархия оказалась уязвимой для публичной критики, и одновременно
неспособной устойчиво контролировать сколь-нибудь крупные страны. Все это и обрекло
постсоветских олигархов на уход с политической сцены, где они сегодня уступают место
более продвинутым в вопросах управления массами, и, главное, более глобальным и
ресурсным конкурентам. Прогресс политических технологий сделал невыгодным и переход
к реальным военным действиям, по причине высоких затрат и низкого полезного эффекта.
Даже экономические войны мало-помалу утратили смысл, поскольку современная мировая
система интегрирует в себя любой режим, готовый провести демаркацию сфер влияния,
идейного и экономического, и, в дальнейшем, воздерживаться от прямых наступательных
действий, лишь время от времени корректировать установленные границы, сообразно
естественному размыванию менее успешных систем более успешными. К пониманию
разумности такого подхода пришли все развитые страны мира, а саммит G 20 и есть клуб
правительств и глав ЦБ государств с самой развитой экономикой. Члены G20 в
совокупности представляют 85% мирового валового национального продукта, 75 %
мировой торговли и две трети населения планеты. Но осознание необходимости
похоронить либерализм требовало и организации его похорон. Сделав несколько заочных
шагов друг навстречу другу, лидеры двух систем, которые можно условно назвать
популистской демократией и популистской диктатурой, сочли необходимым договориться
очно, если не поделив сферы влияния, то хотя бы установив правила их дальнейшего
раздела. В этом плане нынешний G 20 сравним с Ялтинской конференцией, и столь же
аморален. Но что поделать - Realpolitik морали не знает.

Клуб талантливых людей. Дела на саммите, насколько можно судить, идут на
удивление гладко, а встречи проходят в условиях значительного взаимопонимания. Так,
Дональд Трамп без проблем встретился с Владимиром Путиным, несмотря на то, что на
прошлом саммите G20, проходившем 30 ноября-1 декабря 2018 в Буэнос-Айресе, отказался
встречаться с ним до освобождения 24 украинских моряков, захваченных в Керченском
проливе. Моряки остаются в российской тюрьме, Россия отказывается выполнить решение
трибунала ООН об их освобождении, но встреча Трампа и Путина прошла успешно и
длилась 1 час 20 минут. Российский МИД, правда, подстраховался, сделав за день до
саммита предложение об освобождении моряков на заведомо неприемлемых для Украины
условиях, но, очевидно, что и в 2018 году дело было не в моряках, а в еще не назревшей
необходимости прямых переговоров, которая сейчас уже назрела. К слову, с момента
саммита 2018 года прошло лишь семь месяцев - вероятно, напор событий побудил
организаторов поторопиться. Помимо очевидных вопросов, связанных с Ираном, Сирией,
Венесуэлой и Украиной, Путин и Трамп обсудили также модель контроля над
вооружениями в 21-м веке, в которую, как отметил Трамп, необходимо включить Китай.
Вероятно, поскольку Россия, в силу правопреемства от СССР, включена в мировую систему
договоров, ограничивающих гонку вооружений, из которой по историческим причинам
выпала КНР, Трамп видит возможности воздействовать на Си Цзиньпина, среди прочего, и
через посредство Путина. Конечно, это будет лишь мнением младшего партнера, каковым
является Москва по отношению к Пекину, но в столь важном вопросе, Трамп не станет
пренебрегать ничем, в надежде на совокупный эффект. К слову, Си Цзиньпин единственный лидер, на встречи с которым Путин не опаздывает никогда. В то же время
поминутно отмеренные опоздания - так, на встречу с Трампом Путин опоздал на 5 минут, а
с японским премьером Синдзо Абэ - на десять, стали уже привычным способом мелкого
самоутверждения кремлевского диктатора. На выходе к прессе и Путин, и Трамп
выглядели, в целом, удовлетворенными. Отвечая на вопрос одного из репортеров, будет ли
он настаивать на том, чтобы Путин не вмешивался в выборы в США, Трамп ответил
"конечно, я буду" и повернувшись к Путину с улыбкой сказал: "Пожалуйста, не
вмешивайтесь в наши выборы", на что тот молча улыбнулся в ответ. Надо полагать, что все
уже было сказано и решено за закрытыми дверями. Тема вмешательства в выборы всплыла
и в упомянутом интервью в Financial Times, где Путин охарактеризовал президента США
как "талантливого человека", который "тонко чувствует, что ждет от него избиратель",
попутно отметив, что команда Трампа удачно использовала недовольство среднего класса,
и что именно это, а не "мифическое вмешательство со стороны", и принесло Трампу победу.
Напомню, что до Трампа такого комплимента от Путина удостаивался один лишь
покойный Йозеф Геббельс. Сам же Трамп назвал "талантливым человеком" Ким Чен Ына,
накануне второй встречи с ним. Буквально у нас на глазах складывается клуб талантливых
людей, ближайшие шансы войти в который имеют Эммануэль Макрон, чья звезда засияет
ярче после ухода Меркель, и Си Цзиньпин, если он снизойдет до этого. Членство в клубе
самого Путина, правда, под вопросом, но это отдельная тема.
По обе стороны стены. Вернемся к перемене стратегии в противостоянии Россия Запад. Само по себе противостояние систем, в силу неизбежности их идеологической и
экономической конкуренции, несомненно сохранится. При этом Россия будет оставаться в
роли прокладки между Западом и КНР, и размываться Китаем с Востока. Зато на Западе
подходы изменились. Быстрая интеграция бывших соцстран в систему западной
популистской демократии провалилась, в силу неподходящего менталитета населения.
Исходя из этого, проведение новой линии Керзона, уже не по этническому, а по
ментальному и ценностному признаку, с точки зрения Брюсселя и Вашингтона, выглядит
вполне рационально. В отличие от старой линии Керзона здесь возможно и существование
изолированных анклавов, принадлежащих к одной и другой системе. Необходимо только
соглашение о невмешательстве сторон в дела друг друга, и это предполагает взаимность.
"Вы не вмешиваетесь в наши выборы - а мы не вмешаемся в ваши репрессии" - вот к чему
сводился обмен улыбками между Путиным и Трампом. Это сулит проблемы тем, кто не
страдает, или, если угодно, не осенен любовью к твердой руке с указующим перстом, и кого
угораздило жить в одной из стран, соскальзывающих в новую восточную зону. Украина же
в этом ряду находится в самом невыгодном положении. В Молдове абсолютное
большинство населения без особых проблем примет возврат к неосовестким ценностям, а
меньшинство, обзаведясь румынскими паспортами, эмигрирует в ЕС. У грузин есть шанс
достичь компромисса на основе национальной и исторической общности, существенно
отличной от российской. Страны Восточной Европы, рискующие отойти к зоне влияния
России, не находятся в горячей фазе войны, к тому же они успели приобрести традиции
избегания политических репрессий. Но ситуация в Украине прямо противоположна всему
перечисленному. Как будет выглядеть взаимное невмешательство сторон по разные
стороны линии раздела можно увидеть на примере безразличия Запада к "воспитательным
лагерям" в Синцзяне. Ровно настолько же будет безразличен Запад и к лагерям в районе
Харькова, Одессы, Мариуполя, да и Киева тоже, где перевоспитуемые станут сочетать
физический труд с изучением правильной версии Истории Великой Отечественной войны,
и, вероятно, еще какой-нибудь книжечки в желтом переплете и голубовато-прозрачной
суперобложке, что даст в сумме зеленый цвет - а в перерывах на культурный досуг
смотреть очередную серию "Сватов". Признаюсь, что именно перспектива
принудительного просмотра этого шедевра пугает меня больше всего. А, поскольку далеко
не все украинцы с неправильными, с точки зрения Москвы, взглядами смирятся с такой
участью, проект "Керзон-2" грозит нам серьезными бедами, до балканизации страны
включительно. Россия же, выторговав право на еще одну попытку включить Украину в
сферу своего влияния, сейчас активно размывает наши государственные
институты,стремясь довести их до состояния "фарса в смартфоне". Москве больше не
нужна дружественная Украина - эта задача была снята с повестки дня после аннексии
Крыма и начала войны на Донбассе. России нужен наш распад, и поглощение
интересующих ее кусков на основании международного мандата, выданного ради
недопущения кровопролития и хаоса. Оставшиеся обрезки она легко отдаст, с учетом же
качества населения даже этой части Украины вывод ее на западную сторону линии раздела
станет настоящим троянским конем.
Нисколько не идеализируя манипулятивную
демократию современного Запада, надо, тем не менее, признать, что она намного
комфортнее для жизни образованного человека, стремящегося, или, по меньшей мере,
пытающегося мыслить за пределами шаблонов, спущенных ему по разнарядке через шоу
Скабеевой. Конечно, "если вам хватает на вино и сыр, то не так уж важно, как устроен мир".
Но, во-первых, с восточной стороны линии, разделяющей зоны правления презренных
популистов и обожаемых вождей, на вино и сыр будет не хватать куда чаще, чем с западной.
А, во-вторых, уверенность в том , что к вам, за ваше вольнодумство, не постучат ночью с
ордером на обыск и арест, тоже дорого стоит. И вот эту уверенность мы и рискуем утратить
- причем, уже в самое ближайшее время.
Читать полностью >>>
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